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   Mijn kind
 staat in de 
verwijsindex

Informatie 
voor ouders



En als ik ga verhuizen?
De verwijsindex in regio Oost-Veluwe/
Midden-IJssel is, net als de andere verwijsindexen in Nederland, 
gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Dit betekent dat u bij 
verhuizing naar een andere regio of provincie niet helemaal opnieuw 
hoeft te beginnen. In overleg met u wordt in uw nieuwe woonplaats
zo snel mogelijk weer de juiste hulp aan uw kind geboden. 

Wie doen mee?
Onderstaande organisaties werken al met de verwijsindex:
•  Bureau Jeugdzorg Gelderland
•  GGD Gelre IJssel
•  HALT
•  Iriszorg
•  Leerplicht
•  MD Veluwe
•  MEE
•  Raad voor de 

Kinderbescherming
•  Scholen (basis- en 

voorgezet onderwijs)
•  Sensire
•  Stichting Welzijn Brummen
•  Tactus
•  Verian
•  IJsselgroep

   De meest actuele lijst met deelnemende 
organisaties is te vinden op de provinciale website van 
       de verwijsindex (www.gelderseverwijsindex.nl).

           Informatie Verwijsindex 
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In deze folder informeren wij u over doel en werking van de verwijsindex,
een samenwerkingsinstrument dat door gemeenten en organisaties in 
heel Nederland wordt gebruikt. 

Samenwerken
In regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel zijn veel professionals van 

verschillende organisaties die kinderen en hun ouders 
ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. 

Soms weten ze van elkaar niet dat ze bij de begeleiding 
van hetzelfde kind of gezin betrokken zijn. Als ze dat wel 

weten, werken ze nog beter samen om u en uw kind te 
helpen. Daarom maken gemeenten en organisaties in 
de regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel gebruik van de 
verwijsindex.

Zo werkt de verwijsindex
Wanneer een professional zich zorgen maakt 
over het opgroeien van uw kind, wordt dat met u 
besproken en wanneer die zorg blijft, wordt een 
melding in de verwijsindex gedaan. Bij die melding 
worden alleen naam en adresgegevens van uw 
kind in de verwijsindex vastgelegd. Er wordt geen 
inhoudelijke informatie over uw kind opgeslagen.

Het is mogelijk dat al eerder door andere 
professionals een melding in de verwijsindex is 
gedaan en wanneer dit het geval is, dan worden 

zij via de mail van elkaars betrokkenheid op de 
hoogte gesteld. In de mail staat alleen hoe de 

professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de 
hulp en begeleiding voor uw kind met elkaar kunnen 

afstemmen. Vanzelfsprekend wordt u daarbij betrokken.



Het antwoord op veel vragen is te 
vinden op de provinciale website van de 
verwijsindex (www.gelderseverwijsindex.
nl) en op www.verwijsindex.nl. U kunt 
natuurlijk ook telefonisch contact 
opnemen met de organisatie(s) die uw 
kind in de verwijsindex heeft gemeld.

Op de verwijsindex is de wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
van toepassing.

Gemeente Apeldoorn
Mevrouw M. te Wierik

Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Telefoon: 14055

m.tewierik@apeldoorn.nl
www.apeldoorn.nl

          Heeft u
    meer vragen?
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