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Veilig en gezond opgroeien met de Verwijsindex 2.0 
 
Elk kind verdient een veilig en gezond pad naar volwassenheid. Dat gaat niet altijd vanzelf. 
Soms is hulp van buiten het gezin nodig. Dan staan er in Nederland vele professionals klaar die 
elk vanuit hun eigen expertise ondersteuning verlenen. Om hen met elkaar in contact te 
brengen als zij voor en met dezelfde kinderen (0-23 jaar) en diens familie werken, bestaat de 
Verwijsindex. Dit systeem bevat geen inhoudelijke informatie, maar maakt wel tijdige 
afstemming mogelijk over de beste aanpak.  
 
De Verwijsindex is een simpel contactsysteem, met een in potentie groot positief effect. De 
meerwaarde bestaat vooral bij breed draagvlak: onder professionals, ouders en kinderen. 
MULTIsignaal sluit 70% van de gemeenten aan op de landelijke Verwijsindex. Toch dreigt het nu te 
verdwijnen – zonder alternatief. Als gebruikersvereniging maken wij ons grote zorgen over het kunnen 
blijven bieden van afgestemde hulp aan kinderen als dat niet meer kan via de Verwijsindex. Het kind 
dreigt met het badwater weggegooid te worden. Zet dus het belang van het kind weer voorop, is onze 
oproep als gebruikers, door niet te schrappen maar te moderniseren. 
 
Waarom nu en wat houdt dat moderniseren in? 
Vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de wettelijke verplichting voor 
gemeenten om mee te doen aan de Verwijsindex te schrappen, en de wetgeving rondom vrijwillig 
voortgezet gebruik aan te passen. Daarmee wordt het spreekwoordelijke bad een vergiet: er gaan 
kinderen tussendoor vallen.  
 
Professionals uit zeven verschillende 
domeinen kunnen een signaal afgeven in de 
Verwijsindex. De professionals in die 
verschillende domeinen kennen elkaar 
meestal niet, dus het is goed dat ze van 
elkaar weten dat ze betrokken zijn bij een 
kind. Ook bij verhuizingen of gezinsmatches is 
het belangrijk overzicht te houden wie bij een 
kind betrokken is. Voor het succes van een 
Verwijsindex is het nodig dat er breed en 
actief gesignaleerd wordt. Een verplichte 
Verwijsindex biedt dat. Het biedt ook 
transparantie: het is duidelijk tussen wie er 
contacten zijn. Het helpt niet alleen kinderen, 
ook de betrokken partijen zijn positief over de 
Verwijsindex. 
 
De zorgen die aanleiding vormden voor de motie, worden bijzonder serieus genomen. Privacy is er 
daar een van. MULTIsignaal heeft in maart een inzageknop gerealiseerd. Hiermee kunnen ouders en 
kinderen makkelijk en snel van hun recht op inzage van de opgenomen contactgegevens gebruik 
maken. 
 
Daarom vragen wij u om in het commissiedebat Jeugdbeleid van 18 mei de staatssecretaris te 
verzoeken om binnen de geest van de motie tijd en ruimte te nemen voor een plan van aanpak om de 
Verwijsindex te moderniseren. Hierin staat het belang van het kind voorop, en vergroten we draagvlak 
door met gebruikers, gemeenten en andere betrokkenen in een Verwijsindex 2.0 cruciale netwerken 
en kennis – maar ook privacy - te borgen. 
 
Om als gebruikende gemeenten onze zorgplicht naar kinderen te kunnen blijven invullen, is het 
cruciaal zicht op het netwerk rondom het gezin en kinderen te houden. Dat kan alleen als iedereen de 
Verwijsindex blijft gebruiken. De problematiek verdwijnt namelijk niet vanzelf en de Verwijsindex helpt 
om de samenwerking door meerdere partijen, branches, gemeenten en regio’s te verbeteren. Dat is 
van cruciaal belang voor de hulp aan honderdduizenden kwetsbare kinderen en hun gezinnen.    

Draagvlak en gebruik Verwijsindex MULTIsignaal:  
 
➢ Ruim 630.000 matches in Nederland in 2020. Daarmee is 

het eerste doel van de Verwijsindex bereikt, namelijk 

vroegtijdig in beeld krijgen wie betrokken zijn bij een kind.  

➢ Bij 60% van de kinderen is ook het tweede doel, informatie-

uitwisseling, bereikt. In 39% leidde dit tot meer inzicht in de 

situatie, in 18% leidde dit tot snellere afstemming en in 21% 

leidde dit tot de inzet en/of bijstelling van hulp.  

➢ Veel kinderen zijn bij meer dan tien organisaties bekend, 

het aantal meldingen (wij spreken liever van signalen) en 

meldende professionals nam de afgelopen jaren met 

tientallen procenten toe, en een groot deel van de kinderen 

heeft betrokken partijen uit meerdere regio’s. 

http://www.multisignaal.nl/waarom-multisignaal/gebruikersvereniging/

