Wie doen in Zuid-Limburg mee met de verwijsindex?
In Zuid-Limburg werken alle gemeenten met dit samenwerkingsinstrument. Zuid-Limburg is verdeeld in 3 regio’s, namelijk: de regio
verwijsindex Maastricht-Heuvelland, de regio Vroeg Samenwerken
in Parkstad Limburg en de regio verwijsindex-CJG Westelijke
Mijnstreek. Met vragen kun je terecht bij de organisatie van jouw
regio, namelijk:
• regio Maastricht-Heuvelland: maud.jacobs@maastricht.nl
• regio Parkstad Limburg: l.gooyen@heerlen.nl of vip@heerlen.nl
• regio Westelijke Mijnstreek: jwijshoff@cjg-wm.nl of vip@heerlen.nl

Verwijsindex Jongeren

Vroeg samenwerken in Zuid-Limburg
Soms heb je op weg naar volwassenheid
extra ondersteuning nodig...

Verder kun je voor nadere informatie terecht op:
www.verwijsindex-parkstad.nl
en/of
www.multisignaal.nl
en/of
www.jijmaakthetverschil.nu

voor jongeren

Vroeg samenwerken in Zuid-Limburg

Belangrijk voor jou om te weten:

Soms heb je op weg naar volwassenheid extra ondersteuning
nodig. Dan kan het zijn dat meerdere hulpverleners tegelijkertijd
bij jouw ondersteuning betrokken zijn.

• De hulpverlener informeert jou (en/of je ouders) over het zichtbaar maken in de verwijsindex van zijn betrokkenheid bij jou.
• Je persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan een andere
hulpverlener die ook bij jou betrokken is.
• Je mag altijd vragen welke persoonsgegevens van jou in de
verwijsindex staan.
• Je kunt vragen om een aanpassing van je persoonsgegevens.
• Je kunt bezwaar maken tegen opname van je persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat deze hulpverleners zo vroeg mogelijk van elkaar weten dat zij betrokken zijn bij jou. Want dan kan snel en goed
met elkaar overleg plaats vinden en kunnen ze beter samenwerken.
Dat zorgt voor snellere en betere ondersteuning voor jou. Om de
hulpverleners hierbij te helpen is speciaal hiervoor een landelijk
werkend samenwerkingsinstrument ontwikkeld. Dit systeem heet
de verwijsindex en dit systeem is vastgelegd in de Jeugdwet.

Met vragen hierover kun je terecht bij de organisatie van jouw regio
(zie ommezijde).
Op de verwijsindex is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hoe werkt de verwijsindex?
Je krijgt ondersteuning van een hulpverlener. Dan kan die hulpverlener de verwijsindex gebruiken om jou aan zichzelf te koppelen.
De betrokkenheid van die hulpverlener is 2 jaar actief zichtbaar.
Als er twee of meerdere hulpverleners dit doen, ontstaat er een
zogenaamde match. De verwijsindex zorgt er dan voor dat deze
hulpverleners snel met elkaar in contact kunnen komen om de
ondersteuning met elkaar te bespreken. Samen met jou (en
mogelijk jouw ouders) wordt bekeken welke ondersteuning voor
jou het beste is. Het is belangrijk dat die hulpverleners met elkaar
overleggen om te voorkomen dat ondersteuning dubbel wordt
gedaan of dat ondersteuning niet op elkaar aansluit.
Als je 12 jaar of ouder bent, dan bespreekt de hulpverlener dit met
jou. Alleen je algemene persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummer, naam, geslacht, adres en geboortedatum worden in de
verwijsindex opgenomen. De reden van die ondersteuning wordt er
niet bij vermeld.
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