2019
Uw organisatie naam: Franciscusschool Ede

Het organisatieprofiel met signaleringscriteria, privacy en gezinsregie / coördinatie van zorg.
In de praktijk komen de 3 aspecten signaleren, privacy en gezinsregie altijd aan bod wanneer er een professionele
afweging wordt gemaakt om te gaan signaleren. Dit document is deels ingevuld vanuit het convenant FoodValley.
Openstaande vragen, welke grijs gearceerd zijn, graag beantwoorden vanuit uw eigen methodieken en werkwijze. Graag
een kopie terugsturen naar verwijsindexfoodvalley@ede.nl.

Er zijn internetsites met documenten en nieuwsflitsen over beleid en werkwijze verwijsindex FoodValley:
www.verwijsindexgelderland.nl
www.verwijsindexmiddennederland.nl
www.multisignaal.nl

Signaleren

Wanneer er signalen en/of zorgen zijn over een gezonde en veilige ontwikkeling van een
jongere, start de afweging om te gaan signaleren. De handreiking “ wanneer signaleren
(melden) in de verwijsindex” kan hierin ondersteunend zijn.
Wanneer u een signaal afgeeft bent u daarmee als professional zichtbaar voor andere
professionals, al dan niet over hetzelfde kind of binnen het gezin, de gezinsmatch. Het kan
tevens duidelijk worden of er wellicht sprake is van zorgmijders of zorgshoppers.
Wanneer een signaal wordt afgegeven moeten ouders/opvoeders/ jongeren vanaf 16 jaar,
hierover geïnformeerd worden, mondeling en zo nodig schriftelijk als dit binnen jullie
werkwijze past.

Vragen die gesteld kunnen
worden om al dan niet een
signaal af te geven:

Bij het uitwisselen van informatie moeten opvoeders / ouders /16 jaar en ouder betrokken
zijn in het geen wat gedeeld wordt met andere professionals.
Onderstaande vragen geven input aan de borging en het gebruik van de verwijsindex.
1. Wat gaat er goed met het kind / de jongere / de opvoeder?
2. Welke steunfactoren zijn er voor jouw cliënt in het gezin / het systeem?
3. Concretiseer wat je feitelijk signaleert aan zorgelijk gedrag.
4. Is hetgeen wat je signaleert conform kalenderleeftijd of juist net niet, benoem wat je
signaleert.
5. Welke invloed kan dit nu en kan dit later op de jeugdige hebben? ( over 1 maand, over 1
jaar?)
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6. Als het geen feitelijke zorg is, maar wel “de onderbuikgevoelens, de nekharen, de
ongrijpbare zorg” is dat ook een reden om de professionele afweging te maken om te
signaleren. Formuleer in je eigen dossier wat je signaleert.
7. Maak gebruik van de schaal vraag om jouw observaties en waarneming te beoordelen
1. (zeer ernstig)
10. (niet zorgelijk)
Beargumenteer de score welke later ondersteunend kan zijn bij verandering van
gedrag, positieve of negatieve veranderingen.
8. Houd in gedachte dat elke professional vanuit eigen professie signaleert en zo kunnen
de signalen elkaar ondersteunen en daarmee preventief werken.
9. Kijk opnieuw naar de situatie en geef redenen om niet te signaleren, hierbij kijkend
naar het belang van de jongere (en niet naar eigen handelingsmogelijkheden).
10. ……………………………..
Aanvullend vanuit uw
organisatie:

Tijdens onderstaande momenten maak je de afweging om wel of geen signaal af te geven:
- Intake:
- Teamoverleg:
- Voortgang / casusoverleg:
- Verandering in eigen en/of gezinssituatie:
- Zorg Advies Team / Zorgoverleg:
- ………………………

Graag de volgende 2 vragen beantwoorden, welke input geven aan het gebruik van de
verwijsindex:
1. Welke vraag mag een collega of procescoördinator aan jou/ jullie stellen wanneer er
niet of nauwelijks wordt gesignaleerd?
…………………………………………………

2. Hoe houdt u de verwijsindex op uw netvlies?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Privacy

Informatieplicht

De wet op de jeugdzorg 2015 geeft beroepskrachten / professionals het recht om jeugdigen
in de verwijsindex te signaleren. In deze wet is verwoord dat de beroepskracht een
meldrecht heeft en géén meldplicht. Het meldrecht geeft de professional ruimte om een
afweging te maken van wat hij/zij signaleert, en daarmee bepaalt of er gesignaleerd zal
worden. Er is géén toestemming nodig om te mogen signaleren, er is wel een
informatieplicht over het afgegeven signaal.
Artsen daarentegen zijn wettelijk verplicht om een akkoord te hebben om te mogen
signaleren en informatie uit te wisselen. In het convenant verwijsindex FoodValley is dit
verder uitgeschreven.

Toestemming / akkoord

Wanneer er informatie gedeeld moet worden tussen het gezin en andere professionals is
akkoord / toestemming nodig om informatie uit te wisselen. De mondelinge
toestemmingverklaring mag aangevuld worden met een schriftelijke bevestiging, dit is niet
wettelijk verplicht.
Wanneer een jongere 16 jaar is, is het wettelijk bepaalt dat de jongere toestemming moet
geven om de ouders erbij te betrekken. Plaats deze wet in de context van de
leeftijdsontwikkeling van de 16 jarige (of ouder) en maak hierin een professionele afweging,
stem af met je collega(’s).
Wanneer ouders gescheiden zijn dan mag je ervan uit gaan dat de ouder met gezag
toestemming geeft voor het verstrekken van inhoudelijke gegevens en dit heeft afgestemd
met de andere ouder met gezag. Voor de zorgvuldigheid kan dit gecheckt worde, echter
ouders blijven hiervoor zelf verantwoordelijk.

Geen toestemming dan…..

Indien de andere gezag ouder niet traceerbaar is, of als je denkt dat het kind of de andere
gezag ouder niet veilig is wanneer je het gesprek over toestemming aangaat, geeft het
overzicht “conflict van plichten” handvatten hoe hier mee om te gaan.

Aanvullend vanuit uw
organisatie:

Op de volgende wijze wordt er vanuit onze organisatie informatie gegeven over de
verwijsindex FoodValley:
- folder verwijsindex
- op de internet pagina van uw organisatie
- bij de intake benoemen dat u bent aangesloten op de verwijsindex, waarmee het
onderdeel is van het beleid van de organisatie
- eigen foldermateriaal
- een filmpje laten zien over de verwijsindex
- afbeelding verwijsindex / multisignaal.
-

Gezinsregie /
Coördinatie van Zorg

Wordt er vanuit uw organisatie vorm gegeven aan coördinatie van zorg / gezinsregie?
Ja of nee
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Vanuit het samenwerkingsverband FoodValley is het document Coördinatie van Zorg
ontwikkeld welke ondersteunend is aan het vorm geven aan CvZ.
Zie hiervoor het documenten op de site van www.verwijsindexgelderland.nl en
www.verwijsindexmiddennederland.nl
Document Coördinatie van Zorg
Stappenplan Coördinatie van Zorg
Gezinsregisseur en Coördinatie van Zorg
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