Pssst!

Weet jij
wat de
Verwijsindex
is?
Informatie over
de Verwijsindex Risicojongeren

Soms heb je als jongere met verschillende
hulpverleners te maken. Het is belangrijk
dat de hulpverleners van de verschillende
instanties dit van elkaar weten om jou
zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Dit om te voorkomen dat er langs elkaar
heen wordt gewerkt.
De verwijsindex risicojongeren (VIR) is
een online hulpmiddel voor hulpverleners
om snel met elkaar in contact te komen.
Dit kunnen ze gebruiken bij jongeren tot
23 jaar. Als het contact gelegd is kunnen
ze samen overleggen wie jou gaat helpen
en hoe dit het beste kan gebeuren.

Hoe werkt de verwijsindex
risicojongeren?

Hoe werkt de verwijsindex
risicojongeren?
Een hulpverlener zet alleen algemene informatie over jou in
de verwijsindex (zoals je burgerservicenummer) en zijn eigen
contactgegevens (naam en telefoonnummer).

Jouw vraag of probleem is
dus niet zichtbaar in het systeem.
Zodra een andere hulpverlener dat ook doet krijgen ze beide
een email. Vanaf dat moment kunnen ze elkaar bellen om
te overleggen hoe ze jou het beste kunnen helpen.
In de verwijsindex staat niet waarom een hulpverlener contact
met jou heeft. Jouw vraag of probleem is dus niet zichtbaar in
het systeem.

Welke instanties werken met
de verwijsindex?
De verwijsindex is bedoeld voor hulpverleners, maar niet
alle hulpverleners mogen daar zomaar gebruik van maken.
De instanties die aan de verwijsindex mogen melden zijn
in de wet vastgelegd. Dit zijn instanties die werkzaam
zijn in de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg, onderwijs,
de maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie.
Denk bijvoorbeeld aan bureaus jeugdzorg, GGD-en,
consultatiebureaus, MEE-organisaties, instanties voor sociaal
maatschappelijk werk, bureaus halt, de raad voor de kinder
bescherming, scholen, regionale meld- en coördinatiepunten
en leerplichtambtenaren.

De instanties die aan de verwijsindex
mogen melden zijn in de wet vastgelegd.
Het kan per gemeente verschillen hoeveel instanties meedoen
met de verwijsindex. Bij de gemeente kan je opvragen welke
instanties er met de verwijsindex werken.

Wanneer word je gemeld
aan de verwijsindex
risicojongeren?

Wanneer word je gemeld aan
de verwijsindex risicojongeren?
Wanneer een hulpverlener wil samenwerken om jou zo goed
mogelijk te kunnen helpen, mag hij jou melden aan de
verwijsindex.

Er moet bij jou wel echt
een risico zijn gesignaleerd.
Maar er moet bij jou wel echt een risico zijn gesignaleerd.
Niet ‘zo maar’ alle mogelijke tegenslagen, waarmee jij te
maken kunt hebben, mogen aanleiding zijn om jou aan
de verwijsindex te melden.

Hoe lang wordt de melding
bewaard?
De melding heeft een maximale looptijd van twee jaar.
Na het verlopen van deze periode gaat de melding naar
het archief. Daarin wordt de melding nog vijf jaar bewaard.
Vervolgens verdwijnt de melding automatisch uit het systeem.

Hoe weet je nu dat je aan de
verwijsindex bent gemeld?
De hulpverlener moet jou per brief of in een gesprek
informeren als je bent gemeld aan de verwijsindex. Dit kan
meteen bij de melding gebeuren, maar moet uiterlijk op
het moment dat er een match is met een andere hulpverlener.

De hulpverlener moet jou per brief
of in een gesprek informeren als je
bent gemeld aan de verwijsindex.
Afhankelijk van jouw leeftijd, kunnen ook jouw ouders en/of
verzorgers worden geïnformeerd. Dit is vastgelegd in de wet
bescherming persoonsgegevens.

Waarover moet de professional jou
informeren?
De professional moet jou ten minste vertellen wat het doel van
de verwijsindex is, de reden waarom je bent gemeld en waar je
de melding kunt inzien. Daarnaast moet de professional jou
op de hoogte stellen van de overige rechten die je hebt zoals
hiernaast wordt beschreven.

Wat zijn je rechten als je bent gemeld aan
de verwijsindex risicojongeren?
Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens zijn er
een aantal rechten. Deze zijn:
•

Het recht om te vragen of je misschien bent opgenomen
in de verwijsindex.

	De professional moet jou altijd antwoord geven
als je vraagt of je bent gemeld aan de verwijsindex.
Zoals eerder aangegeven moet hij jou sowieso informeren
op het moment van een match.
•

Het recht om te vragen om uit de verwijsindex te worden
verwijderd.

	Indien de professional dit verzoek niet inwilligt, dan kun

je daar bezwaar tegen aantekenen bij de gemeente waar
je woont.
•

Bezwaar en beroep.

	Als je bezwaar tegen opname in de verwijsindex
wilt maken, dan is het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waarin je woont formeel

jouw directe aanspreekpunt. Je kunt je bezwaar dan ook
daar indienen. Indien je 16 jaar of ouder bent, dan kun je
dat bezwaar zelf indienen. Indien je jonger bent dan 16
jaar, dan moeten je ouders het bezwaar indienen.
Sommige gemeenten hebben een centraal punt aangewezen waar je jouw bezwaar kunt indienen. Of dit in jouw
gemeente zo is, kun je navragen bij de hulpverlener die
jou heeft geïnformeerd of bij de gemeente zelf.

Sinds wanneer is de verwijsindex
ingevoerd?
De verwijsindex is sinds februari 2010 in de wet vastgelegd.
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om voor het eind
van 2010 aan te sluiten op het landelijke systeem van de
verwijsindex.

Wat zijn je rechten als
je bent gemeld aan
de verwijsindex
risicojongeren?
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