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ACTIEPLAN SIGNALERINGSCRITERIA 
 

 

Wat is het?  

De Verwijsindex  is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en 

jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een cliënt ook bekend is bij 

andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen 

om de cliënt de best mogelijke ondersteuning te bieden.  

 

Hoe werkt het?  

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in 

het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat 

dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor 

verdere afstemming.  

 

Is er toestemming nodig?  

De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, 

en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en 

geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een 

professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.  

 

Is het voor onze organisatie?  

De Verwijsindex is voor professionals uit verschillende werkgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn 

en veiligheid. Denk aan o.a. leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk 

werkers, jongerenwerkers, wijkteams, medewerkers van de (jeugd)GGZ en de jeugdbescherming. 
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SIGNALERINGSCRITERIA VASTSTELLEN  
 

Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind, jeugdigen met een zorgplan hoort een 

signaal in de Verwijsindex te staan. 

Om de afweging zo eenvoudig mogelijk te maken, is het aan te raden om een ondergrens te bepalen. Leg 

vast in welke gevallen het opmerkelijk zou zijn indien er géén signaal wordt afgegeven.  

 

 
1 | WANNEER GEVEN WIJ EEN SIGNAAL AF?  
 

Bespreek met elkaar onderstaande en bepaal wanneer jullie een signaal in de Verwijsindex zetten.  

 

Woon- en leefomstandigheden  

Er zijn problemen betreffende de woning 

De buurt waarin men woont is ontoereikend of onveilig 

Er is geen vaste woon- of verblijfplaats of men verhuist vaak 

Er is onvoldoende materiële verzorging 

Er zijn financiële problemen of er is afhankelijkheid van een uitkering en/of anderen  

 

Lichamelijke en de geestelijke gezondheid  

Problemen of een stoornis op het gebied van het emotionele of sociale functioneren en/of het gedrag 

Belangrijke personen om de cliënt heen hebben fysieke, sociale, emotionele of gedragsproblemen  

Inadequate lichamelijke en medische verzorging 

Letsel en/of lichamelijke klachten die op mishandeling of prostitutie kunnen wijzen  

Men is minderjarig en (aanstaand) ouder 

Er is sprake van middelenmisbruik, gok- of computerverslaving 

Er spelen ingrijpende gebeurtenissen (life events)  

 

Pedagogische en relationele condities  

Er is onenigheid binnen het gezin en/of de relatie is problematisch 

De ouders hebben problemen in de opvoeding 

Er is sprake van een civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel 

Er zijn problemen met veranderingen in de leef- of gezinssamenstelling 

Er is sprake van hulpverlening aan een partner of gezinslid vanwege ernstige problematiek  

Een ander gezinslid dan de cliënt is betrokken bij criminele activiteiten  

 

Onderwijs en/of het werk  

Er zijn problemen in het cognitief functioneren, leren en presteren  

De cliënt is van school/kinderopvang/werk gestuurd 

De cliënt heeft geen school, baan of andere dagbesteding 

De cliënt participeert onvoldoende in de samenleving  

De cliënt wisselt veelvuldig van school/baan 

De jeugdige is leerplichtig en gaat niet naar school  

 

 

De sociale omgeving buiten het gezin, de school of het werk 

Er is sprake van een gebrekkig(e) (interactie met het) sociaal netwerk 

De cliënt heeft geen hobby’s of interesses 

De cliënt en naaste omgeving maken geen of weinig gebruik van (sociale) voorzieningen  

De cliënt ervaart uitsluiting, discriminatie of intimidatie/pesterij 
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De cliënt heeft in de leefomgeving gedragsproblemen of is betrokken bij criminele activiteiten  

De cliënt is slachtoffer van criminaliteit 

De cliënt heeft een strafrechtelijke maatregel 

De cliënt is makkelijk beïnvloedbaar door anderen en daardoor kwetsbaar  

 

 

Samenvattend melden wij bij deze problematiek:  

 

 

 

2 | OP WELK MOMENT GEVEN WIJ EEN SIGNAAL AF?  

 

Verder is het aan te raden met elkaar af te spreken op welke momenten in het werkproces jullie een signaal 

willen afgeven en op welke momenten jullie onderlinge twijfels over specifieke signalen of cliënten willen 

bespreken.  

 

Op het volgende moment in het werkproces verwachten wij voldoende informatie te hebben over een 

cliënt om een signaal af te geven indien nodig:  

 

En tijdens de volgende besprekingen of vergaderingen is er ruimte om vragen of twijfels over het wel of 

niet afgeven van een signaal met elkaar te bespreken:  


