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REGIONALE RICHTLIJN, 2021 
  
De kracht van de Verwijsindex is een vroegtijdige bundeling van krachten.  
Het afgeven van een signaal wordt gedaan vanuit betrokkenheid en niet  
vanuit opschaling. De Verwijsindex staat voor communiceren met en samenwerking zoeken 
tussen organisaties en instellingen die betrokken zijn bij kinderen en jongeren waar zorgen 
over zijn.  
 
Wanneer signaleren in de verwijsindex hangt mede af van de soort organisatie, hiervoor 
hanteren we de volgende richtlijni:  
 
Nulde lijn: signaleert niet, tenzij er sprake is van een van de situaties die hieronder nader 

uitgewerkt staan; 

Eerste lijn: signaleert wel, tenzij er sprake is van een enkelvoudige hulpvraag die zonder 

verdere opvolging door een andere organisatie eenvoudig en snel opgelost kan worden; 

Tweede lijn: signaleert altijd.  

 

Wanneer u als professional (uit 0de en 1e lijn) betrokken bent bij een jeugdige 

• én een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige moeilijkheden ondervindt.  

• Diens veiligheid en ontwikkeling wordt bedreigd.  

• (Vroegtijdige) afstemming tussen meerdere disciplines/organisaties noodzakelijk is.  

Dan meldt u zich als betrokkene bij deze jeugdige in de verwijsindex, zodat er afgestemde 
en gecoördineerde hulp en ondersteuning aan cliënten wordt geboden.  
 
Denk hierbij aan:  
 Multi-complexe problematiek.  

 Vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik en/of huiselijk geweld (let op: 
alleen signaleren in de Verwijsindex is niet voldoende. Start de Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling.) De verwijsindex is in deze situaties één van de stappen van de 
Meldcode om betrokken partijen bij elkaar te brengen.  

 Problemen op één of meerdere van de vijf leefgebieden (materiële omstandigheden, 
gezondheid, opvoeding en gezinsrelaties, onderwijs en werk, sociale omgeving buiten het 
gezin en school) en een redelijk vermoeden dat deze schadelijk/belemmerend zijn en/of 
bedreigend kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jeugdige.  

 Ouders hulpverlening mijden, d.w.z. ze melden zichzelf niet voor hulp en reageren 
bovendien niet of afwijzend als hulpverlening zich aanbiedt.  

 Ouders hulpverlening wel toelaten, maar niet aan de slag gaan met adviezen of 
afspraken, die gemaakt worden.  
 
Iedere situatie is uniek en moet ook zo door de professional bekeken kunnen worden.  
In het algemeen geldt: hoe eerder we zicht hebben op de situatie, hoe beter dat is. De 
Verwijsindex is daarbij een belangrijk instrument voor samenwerking en communicatie.  
Over welke kinderen/jongeren een organisatie/instelling een signaal afgeeft, is afhankelijk 
van de doelstelling van de organisatie, de doelgroep en de problematiek van de doelgroep.  
De signaleringscriteria zijn onderwerp van gesprek bij het aansluiten van een organisatie en 

bij monitoring van de afgegeven signalen door een organisatie. 

 
i Conform landelijk modelconvenant en regionaal convenant 


