signaleringssysteem Noord-Brabant

zijn ouders/verzorgers eerst geïnformeerd moeten worden vóórdat de gegevens van een
jeugdige in Zorg voor Jeugd geregistreerd worden. Dit hoeft niet als er een zorgelijke situatie
is voor de jeugdige en/of de signaalgever. Deze afweging moet dan wel achteraf verantwoord kunnen worden.
Kun je als ouders/verzorgers een bezwaar indienen?
U kunt schriftelijk een bezwaar tegen registratie in Zorg voor Jeugd indienen bij de gemeente waar de jeugdige is ingeschreven. Ouders en jeugdigen hebben ook recht op inzage in
het systeem en recht op correctie van gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de
verantwoordelijke beleidsambtenaar in uw gemeente. Zijn of haar gegevens kunt u vinden
op www.zorgvoorjeugd.nu.
Werkt Zorg voor Jeugd landelijk?
Zorg voor Jeugd werkt provinciebreed en is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Op die manier kunnen signalen over jeugdigen buiten de gemeente of regio
eveneens worden uitgewisseld. Alle gemeenten zijn bij wet verplicht om aan te sluiten op de
landelijke Verwijsindex.
Waar kan ik terecht met vragen over Zorg voor Jeugd?
Heeft u nog vragen over Zorg voor Jeugd? Dan kunt u uiteraard terecht bij de signaalgever
van wie u deze folder heeft ontvangen. Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan op
www.zorgvoorjeugd.nu.

Samen sterker voor de
jeugd van Noord-Brabant

Signaleringssysteem
Zorg voor Jeugd

Over uw zoon/dochter of het kind waar u voor zorgt wordt een signaal geregistreerd
in Zorg voor Jeugd. In deze folder leest u wat Zorg voor Jeugd is en wat de gevolgen
zijn van de signaalregistratie.

Wat is Zorg voor Jeugd?
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar. Het doel van Zorg voor Jeugd is het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen én het zorgen voor een goede samenwerking tussen de instellingen die bij de hulp aan
jeugdigen betrokken zijn. Op deze manier moet worden voorkomen dat de problemen van
uw kind groter worden of dat uw kind tussen wal en schip valt, omdat de hulpverlening niet
goed op elkaar is afgestemd.
Waarom Zorg voor Jeugd?
In de afgelopen jaren hebben zich regelmatig ernstige incidenten voorgedaan met kinderen
en jongeren. Uit onderzoeken bleek dat hulpverleners elkaar vaak onvoldoende konden vinden. In die gevallen was samenwerking niet mogelijk. Vandaar dat de provincie en alle
gemeenten in Noord-Brabant besloten om in 2008 het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd
in te voeren.
Wat doet Zorg voor Jeugd?
Hulpverleners en professionals kunnen hun zorg over een jeugdige kenbaar maken door

middel van een signaal in Zorg voor Jeugd. Als blijkt dat de jeugdige bij meerdere
instellingen bekend is, dan wijst het systeem automatisch een instelling aan die de
coördinatie moet uitvoeren. De coördinator zorgt ervoor dat de instellingen met elkaar
in contact komen en maakt een plan van aanpak. Het systeem bevat regels die duidelijk maken wie ervoor verantwoordelijk is dat alle betrokken instellingen goed
samenwerken.
Welke gegevens komen in Zorg voor Jeugd te staan?
In Zorg voor Jeugd komt alleen te staan dat er zorgen zijn over uw kind. Er komt géén
inhoudelijke informatie over de aard van de zorgen in te staan. Zorg voor Jeugd is
dus géén dossier. Van uw kind worden verder alleen de naam, adres, woonplaats,
leeftijd en het Burger Service Nummer (BSN) in het systeem gezet. Deze gegevens
blijven in het systeem staan zolang er zorgen zijn over uw kind en maximaal tot de
leeftijd van 23 jaar. Van de instellingen staan de naam en de contactgegevens van de
betrokken professional in het systeem, zodat professionals elkaar snel kunnen vinden. Alleen professionals die zelf betrokken zijn bij uw kind kunnen de informatie in
het systeem raadplegen.
Wie werken met Zorg voor Jeugd?
Zorg voor Jeugd is in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd. Alle hulpverleningsinstellingen zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, de thuiszorg en de
GGD werken met het systeem. Ook organisaties, die op een andere manier professioneel betrokken zijn bij jeugdigen, zoals het onderwijs, welzijnsinstellingen en de
gezondheidszorg, zijn aangesloten. Op de website www.zorgvoorjeugd.nu kunt u
zien welke instellingen in uw regio op Zorg voor Jeugd zijn aangesloten.
Voldoet Zorg voor Jeugd aan de privacyregels in ons land?
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en juristen van het Ministerie
van Justitie hebben geconcludeerd dat het vastleggen en doorgeven van de genoemde informatie niet in strijd is met de privacyregels. Wel moet iedereen die met Zorg
voor Jeugd gaat werken aan een aantal strenge regels voldoen. Deze zijn vastgelegd
in een samenwerkingsconvenant. De belangrijkste regel is dat een jeugdige en/of

