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In het kort:
Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat
meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de
organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Om
dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP
houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het
voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp
op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp
voor de kinderen of jongeren en hun ouders. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren met
problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.
De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig
is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen
zijn voor een professional om een signaal af te geven in de verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf
welke criteria hiervoor gelden.
De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De
overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren
waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin
werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind
of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk
jeugdbeleid.
Bent u, ben jij bij ons in zorg? Dan ontvangt u, ontvang jij de informatie en de folders die betrekking
hebben op de verwijsindex bij aanvang van het zorgtraject. Voor het gemak hebben we de folders
ook gepubliceerd op onze website.

