
hulpverleningsinstelling geregistreerd staat met een hulpvraag. Er komt geen enkele inhou-
delijke ‘wat’-informatie in te staan. Alleen wie betrokken is bij een jeugdige, kan het systeem 
over deze jeugdige raadplegen. Inhoudelijke informatie wordt alleen mondeling uitgewis-
seld tussen betrokkenen als dat nodig is. Zorg voor Jeugd is dus duidelijk géén dossier. 

Past Zorg voor Jeugd binnen de Wet bescherming persoonsgegevens?
Ja, Zorg voor Jeugd geeft alleen zogenoemde ‘dat’-informatie door. Het College bescher-
ming persoonsgegevens en juristen van het Ministerie van Justitie hebben geconcludeerd 
dat het vastleggen en doorgeven van deze informatie niet in strijd is met de privacyregels. 
Iedereen die met Zorg voor Jeugd gaat werken moet wel aan een aantal voorwaarden  
voldoen. Hierover zijn regels afgesproken en deze zijn vastgelegd in een samenwerkings-
convenant. De belangrijkste regel is dat jeugdigen en/of diens ouders/verzorgers eerst 
geïnformeerd moeten worden, voordat een jeugdige in Zorg voor Jeugd komt.

Kunnen jeugdigen/ouders een bezwaar indienen?
Ja, dat kan bij de gemeente waar het signaal is afgegeven. In het samenwerkingsconve-
nant zijn de rechten van jeugdigen/ouders opgenomen. Zo hebben zij ook recht op inzage 
in het systeem en recht op correctie van gegevens. 

Werkt Zorg voor Jeugd landelijk?
Zorg voor Jeugd werkt provinciebreed en is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risico-
jongeren (VIR). Op die manier kunnen signalen over jeugdigen buiten de gemeente of regio 
eveneens worden uitgewisseld.

Wie is verantwoordelijk voor Zorg voor Jeugd?
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen 
beter verloopt, zodat elke jeugdige tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Gemeenten 
hebben de opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin om voor 1 januari 2011 een sig-
naleringssysteem in te voeren en daarmee aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex  
Risicojongeren. 

Meer informatie over Zorg voor Jeugd? 
Kijk op www.zorgvoorjeugd.nu.
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Hoe werkt Zorg voor Jeugd?
Het systeem heeft drie hoofdfuncties. 

1. Ketenregistratie: 
als een jongere met een hulpvraag wordt geregistreerd bij een hulpverlenende 
instelling, dan komt dit in Zorg voor Jeugd te staan. Op die manier wordt in het 
systeem voor de betrokken partijen zichtbaar bij welke instellingen een jeugdige 
geregistreerd staat met een hulpvraag. 

2. Signaalregistratie: 
hulpverleners en andere signaalgevers kunnen hun zorg over een jeugdige kenbaar 
maken door middel van een signaal in Zorg voor Jeugd. 

3. Ketencoördinatie: 
als meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige óf meerdere partijen 
hebben een signaal afgegeven, dan wijst het systeem automatisch aan welke instel-
ling de coördinatie heeft. Hierover zijn onderling afspraken gemaakt. De ketencoör-
dinator bepaalt per situatie of het nodig is om hulp te verlenen of hulpverlening op 
elkaar af te stemmen. 

Wie werken met Zorg voor Jeugd?
Zorg voor Jeugd wordt in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd. Alle organisa-
ties die professioneel betrokken zijn bij jeugdigen, zoals Bureau Jeugdzorg, Maat-
schappelijk werk, Thuiszorg en de GGD sluiten aan op het systeem. Ook organisaties 
die vanuit een andere invalshoek betrokken zijn bij jeugdigen, zoals onderwijs, wel-
zijn, werk en inkomen en politie en justitie, kunnen worden aangesloten. Zij geven 
alleen signalen af in het systeem. Op de website www.zorgvoorjeugd.nu kunt u per 
regio zien welke instellingen op Zorg voor Jeugd zijn aangesloten.

Welke informatie komt in Zorg voor Jeugd te staan?
In Zorg voor Jeugd komt alleen ‘dat’-informatie te staan. Dat wil zeggen dat er alleen 
in komt te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige of dat een jeugdige bij een 

In de afgelopen jaren hebben zich regelmatig ernstige incidenten voorgedaan met 
kinderen en jongeren. Uit onderzoeken bleek dat hulpverleners elkaar vaak onvol-
doende konden vinden. Daardoor was samenwerking soms niet mogelijk. Reden 
voor de provincie en alle 68 gemeenten in Noord-Brabant om in 2008 het signale-
ringssysteem Zorg voor Jeugd in te voeren. Zorg voor Jeugd is een eenvoudig 
systeem om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en vervolgens de coör-
dinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jon-
geren worden voorkomen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wat doet Zorg voor Jeugd?
Zorg voor Jeugd is bedoeld om snel en efficiënt informatie uit te wisselen. En dat is belang-
rijk, want in de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen die zich  
allemaal zeer verantwoordelijk voelen voor de problemen van of met jeugdigen. Een goede 
aanpak vraagt om optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming. 
Dankzij Zorg voor Jeugd kunnen problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 
23 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. Het systeem maakt bovendien duidelijk welke 
instellingen betrokken zijn bij een jeugdige. Daarnaast wordt in Zorg voor Jeugd de coördi-
natie van zorg in de keten georganiseerd. Dat wil zeggen dat er afspraken zijn vastgelegd 
over welke instelling de verantwoordelijkheid draagt als er meer instellingen betrokken zijn 
bij één jeugdige. 
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