Handboek Dynamiek Scholengroep

Verwijsindex
Sinds 16 maart kan er ook door de scholen van Dynamiek Scholengroep gebruik gemaakt worden van
de Verwijsindex Noord en Midden Limburg. Deze verwijs index heeft als doelstelling om alle
betrokkenen bij jongeren tot 23 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd worden, in een zo vroeg
mogelijk stadium met elkaar in contact te brengen en te voorkomen dat instanties van elkaar niet
weten dat ze bij hetzelfde gezin of dezelfde jongere betrokken zijn.
Om tot een goede afweging te komen of een kind gemeld wordt, zijn landelijk meldcriteria opgesteld,
waaraan je kind of gezin kunt toetsen om zo tot een goede afweging te komen voor wel of niet melden.
Deze meldcriteria vind je onder www.meldcriteria.nl .
Hoe werkt de Verwijsindex?
De verwijsindex is een grote database, waarin de aangesloten gemeenten de belangrijkste
persoonsgegevens van alle jongeren tot 23 jaar hebben ondergebracht. De regie over de verwijsindex
voert in ons geval de gemeente Horst aan de Maas. Iedere professional die zich zorgen maakt over de
ontwikkeling van een jongere onder de 23 jaar, kan dit melden aan de verwijsindex.
Binnen Dynamiek Scholengroep is de keuze gemaakt om te kiezen voor één centrale melder, in de
persoon van de zorgcoördinator. Bij zijn afwezigheid kan een melding ook opgenomen worden met de
voorzitter van ZAT-PCL, zodat de hele week een melding mogelijk is. Eén centraal meldpunt biedt
Dynamiek Scholengroep ook de mogelijkheid om de meldingen te monitoren.
Wanneer een leerkracht denkt dat, kijkend naar de meldcriteria, een melding in het belang van een
kind gedaan moet worden, neemt hij/zij contact op met de IB-er en directeur van de school. Als zij in
een gezamenlijk overleg van mening zijn dat de melding gedaan moet worden, neemt de IB-er contact
op met de zorgcoördinator of voorzitter van ZAT-PCL om de melding in de Verwijsindex te zetten.
Uiteraard kunnen ook directeur of IB-er zelf het initiatief nemen. Op het moment dat er nog een
andere instantie een melding in de verwijsindex heeft gedaan, ontstaat een zogenaamde ‘match’. De
consequentie van een match is dat de partijen die hierbij betrokken zijn, binnen vijf werkdagen met
elkaar in contact treden om de situatie te bespreken en afspraken te maken over de voortgang.
Instanties als Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, GGD, JGZ en MEE zijn de casemanagers,
tenzij dit in onderling overleg anders wordt afgesproken.
De melder hoeft voor een melding de ouders of (indien ouder dan twaalf jaar) de jongere niet te
informeren over een melding, als hij/zij zich daarvoor aan de wettelijke spelregels houdt. Zie hiervoor
de site www.handreikingmelden.nl en klik vervolgens op de onderste balk op het kopje Wettelijk
kader.
Wie zijn er bij de verwijsindex betrokken?
 Hulpverleners (hieronder valt ook het onderwijspersoneel).
In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere hulpverleners uit verschillende gemeenten
zich bezighouden met dezelfde jongere. Het ligt dus voor de hand dat deze hulpverleners
informatie met elkaar delen. De praktijk is helaas anders. Veel organisaties werken, onwetend van
elkaars activiteiten, langs elkaar heen en wisselen informatie onvoldoende uit. De verwijsindex wil
dit voorkomen door de betrokken hulpverleners zo vroeg mogelijk met elkaar in contact te brengen,
zodat ze kunnen samenwerken.
 Gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie in het jeugdbeleid op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Zij moeten ervoor zorgen dat er op gemeentelijk niveau goede
samenhang is in de jeugdzorg. Om dat te realiseren kan een gemeente een
samenwerkingsovereenkomst tot stand brengen tussen de diverse hulpverleners uit de jeugdketen.

353Verwijsindex

1

16-07-10

Handboek Dynamiek Scholengroep

De verwijsindex stimuleert die samenwerking en maakt regievoering over het jeugdbeleid
mogelijk.
 Jeugdigen en hun ouders
De verwijsindex is er voor jeugdigen tot 23 jaar bij wie zich problemen voordoen die hun
ontwikkeling bedreigen. Hierdoor dreigen zij buiten de maatschappij te vallen. Om dat te
voorkomen is het belangrijk dat hulpverleners van elkaar weten dat ze met dezelfde jongere bezig
zijn, zodat ze kunnen samenwerken en de jongere nóg beter kunnen helpen.

Belangrijke informatie.
Meer en belangrijke informatie kun je vinden op de onderstaande websites:
www.handreikingmelden.nl
www.meldcriteria.nl
www.verwijsindex.nl
www.ggdlimburgnoord.nl
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgcoördinator of voorzitter van ZAT-PCL.
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