Binnen deze instanties zijn de beroepskrachten
die met jou contact hebben,bevoegd om een
signaal af te geven in de verwijsindex.
Zij informeren je over het doel en de werkwijze
van de Verwijsindex.

voor jongeren van 12 - 23 jaar

Welke gemeenten en instanties
doen mee met de verwijsindex
• Alle Friese gemeenten
• Jeugdzorg
• Jeugdgezondheidszorg
• Onderwijs voorzieningen 4 tot 23 jaar
• RMC en leerplicht
• Maatschappelijk werk en
maatschappelijke ondersteuning
• Kinderopvang en Peuterspeelzalen  
• Geestelijke gezondheidszorg
• Raad voor kinderbescherming
• Welzijn -en zorginstellingen   

Verwijsindex
Fryslân

Verwijsindex in uw eigen gemeente
Heb je bezwaar tegen het opnemen van je
naam en adres in de verwijsindex, dan kun
je contact op nemen met de  gemeente in je
woonplaats.
Informatie over de Verwijsindex kun je
vinden op de CJG website van de gemeente.

Voor jongeren
die extra zorg
nodig hebben

Verwijsindex Fryslân
Voor jongeren die extra zorg nodig hebben
Voor jou dus!
Je hebt allemaal wel eens wat. Meestal red
je het gelukkig prima. Maar er zijn situaties waarin
je meer problemen hebt dan je in je eentje aan
kunt. Je hebt gedoe met je ouders, valt op school
buiten de boot of komt op straat in problemen. Dat
kan van kwaad tot erger gaan.
Eén probleem trek je meestal nog wel.
Maar als er meer problemen tegelijk spelen,
bestaat de kans dat dit negatieve gevolgen voor
jou heeft. Dat moeten we zien te voorkomen. Er
zijn in Fryslân veel mensen en organisaties die
zich inzetten voor het welzijn van kinderen en
jongeren. Maar soms weten ze van elkaar niet wie
wat doet, wie met welk gezin bezig is en wat er
met jou precies aan de hand is. Als ze dat wel
zouden weten, zouden ze samen hun best kunnen
doen om jou en je familie te helpen. Want het
gaat pas echt de goede kant op als alle problemen
tegelijk worden aangepakt.

Zicht op Zorg en Onderwijs

Daarom hebben we de Verwijsindex
Fryslân ingesteld.
Het werkt zo: een leraar, maatschappelijk werker, iemand van jeugdzorg  maakt
zich zorgen over jou. Hij bespreekt dit met
jou en dit kan leiden tot het afgeven een
signaal in de Verwijsindex. De naam van
deze beroepskracht wordt dan gekoppeld
aan jouw naam. Het kan zijn dat er ook
andere hulpverleners of begeleiders zorgen over jou hebben en ook een signaal
hebben afgegeven in de Verwijsindex.
Dan worden die hulpverleners of begeleiders
aan elkaar gekoppeld en krijgen een email.
De school, de jeugd(gezondheids)zorg,
de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker
of andere betrokkenen kunnen vervolgens
samen een plan maken om jou te helpen.
Daar zullen ze jou zeker bij betrekken.
Als we er met z’n allen op tijd bij
zijn, kunnen we er voor zorgen dat je snel

geholpen wordt. Je kunt erop vertrouwen
dat je er niet alleen voor staat.
De Verwijsindex Fryslân is gekoppeld
aan de landelijke Verwijsindex. De
Verwijsindex Fryslân gaat alleen over
Fryslân, maar het kan natuurlijk best zijn
dat je naar een andere provincie verhuist.
De landelijke Verwijsindex houdt alle
signalen  bij en stuurt een e-mailtje naar
de betrokken organisaties als er meer dan
één signaal over een jongere binnenkomt.
De signalen zijn maar een beperkte tijd
geldig. Als het goed met je gaat, verdwijnt
jouw naam na één of twee jaar uit de
Verwijsindex. Alleen de hulpverleners en
de mensen die met jouw samenwerken
kunnen een signaal afgeven. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Want jouw leven
gaat vooral jou aan. En daar gaan wij met
respect mee om. We werken er samen aan
dat jij weer verder kan. Op eigen kracht.

