Informatie Verwijsindex Noord-Holland voor ouders
Met deze flyer informeren wij u over het doel
en de werking van de verwijsindex, een
samenwerkingsinstrument dat door
gemeenten en organisaties in heel Nederland
wordt gebruikt.
Samenwerken
In Noord-Holland zijn veel professionals van
verschillende organisaties die kinderen en
hun ouders ondersteunen bij het opvoeden en
opgroeien. Soms weten zij 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 provincie Noord-Holland
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.
En als ik ga verhuizen?
De verwijsindex Noord-Holland is, net als de andere verwijsindexen in Nederland, gekoppeld
aan de landelijke verwijsindex. Dit betekent dat u bij verhuizing naar een andere gemeente
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:
•
•
•

GGD Jeugdgezondheidszorg
HALT

Jeugd- en gezinsbeschermers

•
•
•

•

Jongerenloket

•

•

Leerplicht

•

•

MEE

Maatschappelijk werk

Raad voor de Kinderbescherming
Riagg

Scholen (basis- en voortgezet
onderwijs)

•

Veilig Thuis NHN
Verslavingszorg

De meest actuele lijst met deelnemende organisaties is te vinden op de website van de
provincie (www.noord-holland.nl/verwijsindex).

Vragen?
Het antwoord op veel vragen is te vinden op de website van de provincie (www.noordholland.nl/verwijsindex) 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.
Heeft u vragen over de melding in de verwijsindex, dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon van de regio waarin u woont. De telefoonnummers vindt u hieronder.
1. Kop van Noord-Holland
Gemeenten:

Contactpersoon:
Bereikbaar via:
2. Alkmaar e.o.

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Gemeente Den Helder, Projectleider Centrum Jeugd en
Gezin, Afdeling Onderwijs, Welzijn & Sport
0223-671200

Gemeenten:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo

Contactpersoon:

Gemeente Alkmaar, Beleidsadviseur

Bereikbaar via:
3. West-Friesland

en Langedijk

Zorg/programmacoördinator Jeugd
072-5488888

Gemeenten:

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland,

Contactpersoon:

Gemeente Hoorn, Bureau Jeugd, Onderwijs en

Bereikbaar via:

Medemblik, Opmeer en Stedebroec
Samenleving (JOS)
0229-252200

4. Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland
Gemeenten:

Contactpersoon:
Bereikbaar via:

Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort

Gemeente Haarlem, Regionale coördinator

verwijsindex, Afdeling Jeugd Onderwijs en Zorg
023-5115115

5. Gooi- en Vechtstreek
Gemeenten:

Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp en

Contactpersoon:

Gemeente Bussum, Beleidsadviseur jeugd- en

Bereikbaar via:
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Wijdemeren

gezondheidszorg
035-6928704

