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Nieuw aangesloten instanties 
In de afgelopen periode zijn er nieuwe instanties aangesloten bij de verwijsindex, namelijk: Boba 
Levensloopbegeleiding, Senzai en Thuis Zuid-Limburg. De Stichting Katharina Kasper is  
gestopt. De activiteiten voor de betreffende doelgroep zijn overgenomen door Somnium.  

Afstemmen van onderlinge samenwerking 
Een oproep aan alle signaleringsbevoegden. Binnen het systeem kan een signaleringsbe-
voegde binnen een match onder “afstemming”, gerelateerd aan de bevindingen met de andere be-
trokken professional, “afgestemd” of “nvt” aanvinken. Zolang dit niet gebeurd is, wordt de signale-
ringsbevoegde er wekelijks aan herinnerd dat er nog openstaande afstemmingen zijn. Als regio-
regievoerders ondersteunen wij deze gerichte actie, omdat op deze wijze een actieve match onder 
de aandacht blijft en het systeem blijft oproepen tot (gerichte) actie (onderlinge afstemming). Ook al 
is die actie wel uitgevoerd, maar nog niet als zodanig kenbaar gemaakt in het systeem. Dit is pas-
send in het geheel van het borgen van de daadwerkelijke samenwerking. Vandaar deze oproep om 
hier aandacht aan te besteden! 

E-Learning Omgeving ook op papier 
Vorig jaar is de E-Learning beschikbaar geworden op de website van Multisignaal of na het inlog-
gen op de startpagina in het menu. Het is een aanrader om deze E-Learning geheel te volgen. 
“Leer hoe je jezelf zichtbaar kunt maken voor andere professionals die werken met jeugdigen. Ont-
dek hoe je samen met hen én het gezin de hulp kunt organiseren en afstemmen binnen de juridi-
sche kaders. Vinden, verbinden en samenwerken staan centraal in deze module”. Gemak dient de 
mens.  
 
In combinatie met deze digitale E-Learning is ook de papieren variant beschikbaar. Verder is Multi-
signaal bezig met de uitwerking van andere E-Learnings, bijvoorbeeld voor instellingscoördinato-
ren: “Je bent de spin in het web van jouw organisatie als het op de Verwijsindex aankomt. Jij bent 
het 1e aanspreekpunt bij vragen over de Verwijsindex, voor jouw collega’s, maar ook voor ouders 

https://www.multisignaal.nl/nieuws/e-learning-module/
https://drive.google.com/file/d/1B_-pFLgvmgoITnG2-j4LgmVYCSTM7XOU/view?usp=sharing


en kinderen. Wat dit precies betekent, wordt in de deze e-Learning module uitgelegd”. Deze mo-
dule zal z.s.m. geplaatst worden in het systeem. 

Margrite Kalverboer maakt het verschil 
Op de website www.jijmaakthetverschil.nu kan kennis worden genomen van waardevolle ervarin-
gen van professionals. Met verhalen achter de verwijsindex maken diverse professionals het ver-
schil.  
 
Hieronder ook de verhalen “De Kinderombudsvrouw maakt het verschil” en “De rechten van het 
kind” van Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw van Nederland. Zij zet zich al jaren in voor 
de rechten van het kind. Met onder meer de uitspraken “Als je het kinderen niet zelf vraagt óf ze 
niet ziet, dan verandert er niets in hun situatie” en “Een besluit nemen in het belang van het kind 
kan alleen maar als je het kind zelf ook gehoord hebt” in haar verhalen maakt zij nadrukkelijk een 
adviserend en leerzaam verschil. 

 
Lees de informatieve verhalen van de professionals. Inspirerende verhalen die mogelijk in de aan-
pak van zorg bij een moeilijke casus voor een opvallende en verhelderende opening kunnen zor-
gen in samenspraak met andere ketenpartners. Vooral in de huidige tijd waarin mogelijk hogere 
stress speelt binnen gezinnen. Hierbij is alertheid geboden zodat in een vroeg stadium kan worden 
samengewerkt. De verhalen zijn ook in te zien op de website van Multisignaal of na het inloggen op 
de startpagina in het menu onder “Links”. 

PrivacyApp Jeugd 
Signaleringsbevoegden opgelet! 
Ongetwijfeld is de Multisignaal Verwijsindex App al gedownload. Deze app is geïntroduceerd als 
praktisch hulpmiddel, bijvoorbeeld tijdens een keukentafelgesprek met ouders en/of jongeren. 
Ook de PrivacyApp Jeugd helpt professionals goed op weg bij complexe privacy-vragen. 
De app wordt vooral door professionals, met name in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming, gebruikt 
om met jongeren en/of de ouders het gesprek over privacy en gegevensuitwisseling te voeren. Ge-
waardeerd worden de heldere structuur en de bruikbare antwoorden. De PrivacyApp Jeugd is te 
vinden op JeugdConnect.nl (Privacywijzer). 

Signaleringen in Zuid-Limburg 
Bekijk het overzicht van ingebrachte signalen in het tweede kwartaal van 2020. 
 
 

Nieuws, tips of suggesties? 
Maastricht-Heuvelland: stephanie.backhoven@maastricht.nl of 043 350 4406 
Parkstad-Limburg en Westelijke Mijnstreek: l.gooyen@heerlen.nl, vip@heerlen.nl of 045 560 5894 
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