
Kwetsbare jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Jongeren die zorg en aandacht 
nodig hebben. Wendy Brant wil daadwerkelijk iets voor hen betekenen. Alle beschikbare hulp-
middelen kunnen daaraan bijdragen. Ook MULTIsignaal. Wanneer nog meer professionals de verwijs-
index gebruiken, levert MULTIsignaal een schat aan informatie en samenwerking op. Daar maakt 
Brant zich hard voor. Op cruciale momenten, zegt zij, kan MULTIsignaal precies het verschil maken.
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Veiligheid en Zorg (ACVZ) en de afdeling Onderwijs, 
Jeugd en Zorg (OJZD), naast natuurlijk de interne 
afdelingen van het stadsdeel en onze externe 
netwerkpartners.”

Waarom MULTIsignaal?
“MULTIsignaal maakt ketenpartners laagdrempelig 
vindbaar – en geeft jou dus als professional toegang 
tot belangrijke informatie, in een vroegtijdig stadium. 
Daar heeft de jongere alleen maar baat bij. Hoe 
eerder passende hulp geboden wordt, hoe beter. In 
het verleden werkte ik onder meer voor de Raad van 
de Kinderbescherming. Verder voor Rijksinrichting 
voor Jongens ‘t Nieuwe Lloyd en voor Levvel, destijds 
Stichting Amstelstad. En op mijn 18e begon ik als 
onderwijsassistent op een school voor kinderen met 
gedrags- en opvoedingsproblemen. Die ervaringen 
hebben me laten zien hoe belangrijk het is om een 
kind al vroeg de juiste zorg te bieden!”

De openbare ruimte is onze invalshoek
“In mijn huidige functie zit ik dicht bij bestuur en 
politiek, waar je invloed kunt uitoefenen op hoe je met 
elkaar de zorg organiseert. Heel boeiend, want er zijn 
een hoop zorgstructuren in de stad. Op scholen is het 
allemaal best goed geregeld. Vaak is er een ouder- en 
kindadviseur aanwezig, of een zorgcoördinator. Wat 
er thuis en in de vrije tijd gebeurt is mínder zichtbaar. 
Ónze focus ligt op het gedrag in de openbare ruimte. 
Ongewenst gedrag op straat is vaak een signaal dat 
er meer aan de hand is.”

Zo doen wij dat
“Wij werken samen met straatcoaches, politie, 
jongerenwerkers, ambulante zorgverleners, hand-
havers, scholen en leerplichtambtenaren. Belangrijke 
spelers, die kunnen signaleren dat het niet goed gaat 
met een jongere. Zij kunnen allemaal gebruik maken 
van MULTIsignaal – en zo hun zorgen delen als daar 
reden toe is. Aanpak van overlast werkt vooral door 
een jongere uit de anonimiteit te halen – te weten 
wie hij of zij is. Soms is het een groep, en kan een 
groepsaanpak overwogen worden.” 

“Overigens worden de ouders en de jongere zelf 
altijd ingelicht als wij van plan zijn om een signaal 

in MULTIsignaal te registreren. Dat mag nooit zonder 
medeweten van betrokkenen.”

Weinig matches 
“Dat er weinig matches zijn, is een gemiste kans. 
Nog te weinig ketenpartners werken consequent 
met MULTIsignaal. Het moet een vanzelfsprekend 
onderdeel worden van je werkproces, en dat is het 
vaak nog niet. Ook zijn de goede e-learning trainingen 
onvoldoende bekend. Evenals dat er bij vragen altijd 
hulp voorhanden is of als je bepaalde handelingen 
in het systeem niet begrijpt. De lockdowns hebben 
ook niet geholpen. Veel zorginstellingen kampen 
bovendien met personeelstekorten, met veel ver-
loop onder professionals, en dat is nadelig voor 
de continuïteit.”

MULTIsignaal roept op tot 
samenwerking
“Als we MULTIsignaal allemáál op een goede manier 
gebruiken, levert het ons belangrijke informatie. Als 
veel mensen ermee werken, geeft het ook zicht op 
onvolkomenheden in het systeem, waardoor we het 
verder kunnen verbeteren. Het loont de moeite om 
meer in te zetten op communicatie over het programma
zelf. Het is intussen een stuk gebruiksvriendelijker 
dan vroeger! Er is hulp en training voorhanden, maar 
je moet wel weten waar! Een veel gehoord mis-
verstand is dat MULTIsignaal een registratiesysteem
zou zijn. En dat is het nu juist niet! Je deelt alleen 
zorgen – en je vindt er belangrijke contactpersonen. 
Er worden geen persoonlijke zaken van jongeren 
gecommuniceerd. Het is heel veilig.”

Het verschil maken
“Hadden we dat maar eerder geweten! Dat verzuchten
we vaak als professionals. Soms duurt het jaren voor
we een kind of jongere met problemen in beeld krijgen. 
Hoe eerder je de juiste hulp kunt bieden, hoe beter 
het is. Ik zie het als onze plicht om hier als profes-
sional, als mens, onze uiterste best voor te doen.
MULTIsignaal helpt ons daarbij. Dat moet tussen de 
oren gaan zitten bij ons allemaal. In stadsdeel Oost 
zijn we er nu aan gewend. Maar het blijft mijn drive 
om hier meer samenwerkingspartners in mee te 
nemen. Zo maken we met elkaar het verschil.”

“Ik ben sinds 2019 programma-coördinator Jeugd en 
Veiligheid in Oost en verzorg ik de procesregie in het 
team. Ik schuif aan bij stadsdeel overstijgende over-
leggen en adviseer op tactisch en strategisch niveau. 

Ik stem veel af met de coördinatoren van de andere 
stadsdelen. Ons team is een onderdeel van een breed 
team Veiligheid. We werken veel samen met Openbare 
Orde en Veiligheid (OOV), het Actiecentrum voor 


