
 

Gebruikershandleiding 

Signaleerders Verwijsindex FoodValley  

 

 

Gemeente Barneveld 

Gemeente Ede 

Gemeente Nijkerk 

Gemeente Renswoude 

Gemeente Rhenen 

Gemeente Scherpenzeel 

Gemeente Veenendaal 

 

 

Heeft u vragen ? 

Voor inhoudelijke vragen over de werkwijze en afstemming met andere organisaties kunt u terecht 

bij de lokale procescoördinator van uw gemeente of bij de regionale procescoördinator.  

Voor alle technisch gerelateerde vragen kunt u op werkdagen terecht bij de Helpdesk van 

Multisignaal.  

E-mail: helpdesk@multisignaal.nl                                                                         Telefoon: (0187) 64 12 19 
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1. Aanmelden en inloggen Aanmelden en inloggen Aanmelden en inloggen Aanmelden en inloggen  

 

Op site www.multisignaal.nl is onderstaande pagina te vinden. Klik rechtsboven op de knop 

Inloggen Verwijsindex  
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Om in te loggen maak je gebruik van onderstaande pagina. 

 

 

 

 

Wachtwoord vergeten of verlopen  

Mocht uw wachtwoord verlopen of vergeten zijn, klik dan in het inlogscherm op 

‘Wachtwoord vergeten / verlopen’ (zie groene pijl in bovenstaande screenshot). Vul uw 

gebruikersnaam in en klik op versturen, zie de onderstaand schermafdruk. Let hierbij op het 

correct invullen van uw gebruikersnaam, deze is namelijk hoofdlettergevoelig!  

 

 

U kunt alleen van deze functionaliteit gebruiken maken als u al een keer volledig bent 

ingelogd en uw e-mailadres heeft geverifieerd. Heeft u hier vragen neem dan contact op met 

de helpdesk 

0187 – 64 17 47 of helpdesk@multisignaal.nl  
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Nieuwe gebruikers 

Indien u voor de eerste keer inlogt, dient u onderstaande acties uit te voeren. Dit zorgt 

ervoor dat uw gegevens correct geregistreerd staan in de Verwijsindex en, indien er sprake is 

van een match, er contact kan worden gezocht met de juiste persoon. 

• Welkomst e-mail: Nieuwe gebruikers ontvangen een Welkomst e-mail. In deze e-mail 

staat uw gebruikersnaam en een link. Als u de link aanklikt komt u direct op de pagina 

om een persoonlijk wachtwoord aan te maken. Met deze actie is direct uw e-mailadres 

geverifieerd.  

• Verificatie van e-mail en telefoonnummer: Mocht u niet inloggen via de Welkomst e-

mail, dan ontvangt u een e-mail met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u 

hiermee inlogt via de website krijgt u een melding en een verificatie e-mail waarmee u 

alsnog uw e-mailadres kunt verifiëren. Na de e-mailverificatie volgt het verifiëren van het 

telefoonnummer. Daarna kunt u aan de slag.  

• Wachtwoord: Bij de eerste keer inloggen wordt u gevraagd uw wachtwoord aan te 

passen naar een persoonlijk wachtwoord. Elk halfjaar zal dit opnieuw gevraagd worden 

in verband met de veiligheidseisen. U krijgt tijdig voor het aflopen van uw wachtwoord 

een e-mailbericht dat u deze moet aanpassen. 

 

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk, ze staan geregistreerd op uw naam en 

gegevens. Leen dan ook nooit uw gegevens uit aan een collega, maar vraag de collega om 

contact op te nemen met de Helpdesk via helpdesk@multisignaal.nl of 0187- 64 17 47 om 

een eigen account aan te maken of zijn/haar wachtwoord opnieuw in te stellen.  

 

Eigen gegevens inzien en wijzigen 

Klik in het menu op ‘Beheer’. Uw eigen gegevens worden getoond. Desgewenst kunt u 

enkele gegevens wijzigen, zoals uw wachtwoord, e-mailadres en telefoonnummer. Het 

aanpassen van een aantal gegevens is niet toegestaan. Dit kunt u laten wijzigen door contact 

op te nemen met uw lokale procescoördinator van uw gemeente.  
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2.2.2.2. Signaal afgevenSignaal afgevenSignaal afgevenSignaal afgeven    

    

Nieuw signaalNieuw signaalNieuw signaalNieuw signaal    

   

        

    

Cliëntgegevens checkenCliëntgegevens checkenCliëntgegevens checkenCliëntgegevens checken    
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Signaal afgevenSignaal afgevenSignaal afgevenSignaal afgeven    
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3.3.3.3. Mijn cliënten en afstemmingMijn cliënten en afstemmingMijn cliënten en afstemmingMijn cliënten en afstemming    

 

Menu ‘Mijn cliënten’Menu ‘Mijn cliënten’Menu ‘Mijn cliënten’Menu ‘Mijn cliënten’    

 

 

 

Cliëntoverzicht en openstaande afstemmingCliëntoverzicht en openstaande afstemmingCliëntoverzicht en openstaande afstemmingCliëntoverzicht en openstaande afstemming    
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Clientregie, afstemming en signaal bewerkenClientregie, afstemming en signaal bewerkenClientregie, afstemming en signaal bewerkenClientregie, afstemming en signaal bewerken    
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GezinsmatchGezinsmatchGezinsmatchGezinsmatch    

 

1 2

3

1. Geef hier aan wie rondom het gezin de regie heeft, wie heeft samen met het 

gezin de Coördinatie van Zorg.  

2. Is of wordt de werkwijze 1 gezin 1 plan 1 regisseur toegepast? 

3. Indien een betrokken signaal niet afkomstig is uit MULTIsignaal kan middels 

de matchsleutel kan onderling afgestemd worden om welke cliënt het gaat.  
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4. Management InformatieManagement InformatieManagement InformatieManagement Informatie 

Eigen rapportage 

Als signaleringsbevoegde heeft u in de Verwijsindex de autorisatie om informatie over de 

door u afgegeven signalen en ontstane matches op te vragen. Om hier gebruik van te maken 

gaat u naar het menu ‘Management Informatie’ en klikt u op ‘Rapportage’. 

 

Vervolgens bepaalt u de periode waarover u een overzicht wenst. Kies bij ‘Niveau’ uw rol 

‘Medewerker’ en kies vervolgens het soort ‘Rapport’, bijvoorbeeld ‘Alle matches’. Als laatste 

kunt u nog aangeven hoe u de informatie gesorteerd wilt hebben, bijvoorbeeld op ‘Leeftijd’.  

 

 

Klik op ‘Zoeken’ en het resultaat wordt in Pdf weergegeven.  

Indien wenselijk kunt u ook de informatie als CSV laten exporteren naar bijvoorbeeld een xls-

format, zodat u het in Excel kan bewerken. 
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Management Informatie – Statistiek 

De logica voor het opvragen van statistische informatie is gelijk aan die van een rapportage. 

Het verschil is dat je bij statistieken een cijfermatig overzicht krijgt en niet één met de 

namen van cliënten, zoals bij de rapportage. 
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Scheduler 

Het is mogelijk om periodiek Management Informatie via e-mail te ontvangen. Ga hiervoor 

naar ‘Management Informatie’, kies ‘Rapportage’ of ‘Statistiek’ en ga naar het tabje 

‘Scheduler’.  

Klik op het ‘Groene plusje’ om een nieuw scheduler aan te maken: 
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5.5.5.5. Tutorial opnieuw bekijkenTutorial opnieuw bekijkenTutorial opnieuw bekijkenTutorial opnieuw bekijken    

 

 

 

 

 

6.6.6.6. Heeft u vragen?Heeft u vragen?Heeft u vragen?Heeft u vragen?    

Voor inhoudelijke vragen over de werkwijze en afstemming met andere organisaties kunt u 

terecht bij de lokale procescoördinator van uw gemeente.   

Voor alle technisch gerelateerde vragen kunt u op werkdagen terecht bij  de Helpdesk van 

Multisignaal.             

E-mail: helpdesk@multisignaal.nl                                                                          

Telefoon: (0187) 64 12 19 


