
      
 
 
Basistekst instellingen die alleen signalen afgeven in Zorg voor Jeugd Groningen 
 
Als (naam instelling vermelden) zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 
Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met 
kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar werken. Want hoe beter deze organisaties samenwerken, hoe beter 
de jeugdigen worden geholpen. 
 
Professionals kunnen via een signaal hun zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij 
andere betrokken organisaties. Zijn meerdere instellingen betrokken bij een jeugdige, dan start de 
coördinatie van zorg. Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan: óf GGD óf een Sociale Team/ WIJ 
Team uit de gemeente waar de jongere woonachtig is. Dit betekent dat de coördinator van een van deze 
organisaties in overleg met alle betrokken professionals en indien mogelijk met de ouders/verzorgers en 
de jeugdige de hulpverlening coördineert en afstemt. Natuurlijk alleen als dat nodig of gewenst is. 
 
Binnen onze organisatie kunnen (vermelden van functies die zijn aangesloten) zorgsignalen afgeven in 
Zorg voor Jeugd Groningen. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn 
ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd, tenzij dit echt niet kan. Bij het afgeven van een signaal 
wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn 
over een jeugdige. Het is duidelijk geen dossier. 
 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door de Groninger 
gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te 
signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.  
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen.  
 
Basistekst instellingen die werken met ketenregistraties in Zorg voor Jeugd Groningen 
 
Als (naam instelling vermelden) zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 
Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met 
kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar werken. Want hoe beter deze organisaties samenwerken, hoe beter 
de jeugdigen worden geholpen. 
 
Jeugdigen die wij als instelling hulpverlening bieden, kunnen wij registreren in Zorg voor Jeugd 
Groningen. Daarnaast kunnen we via een signaal onze zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving 
melden. Door de registraties en signalen via Zorg voor Jeugd Groningen kenbaar te maken aan 
instellingen die eveneens betrokken zijn bij dezelfde jeugdige, is het mogelijk de hulpverlening vroegtijdig 
op elkaar af te stemmen als dat nodig of gewenst is.  
Voor deze coördinatie van zorg wijst het systeem één organisatie aan: óf GGD óf een Sociale Team/ WIJ 
Team uit de gemeente waar de jongere woonachtig is. Dit betekent dat de coördinator van een van deze 
organisaties in overleg met alle betrokken professionals en indien mogelijk met de ouders/verzorgers en 
de jeugdige de hulpverlening coördineert en afstemt.  
 
Voordat wij een melding doorgeven aan Zorg voor Jeugd Groningen, informeren wij altijd eerst de 
jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers, tenzij dit echt niet kan. In Zorg voor Jeugd Groningen komt geen 
inhoudelijke informatie over een jeugdige te staan. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn 
over een jeugdige of dat een jeugdige bij onze instelling geregistreerd staat met een hulpvraag. Het is 
duidelijk geen dossier. 
 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door de Groninger 
gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te 
signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. 
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen.  


