
Verwijsindex Hart van Brabant 

Samen sterker voor de jeugd
U heeft zojuist een gesprek gevoerd met een medewerker van een zorg-, welzijns-  

of onderwijsinstelling. Samen hebt u besloten dat uw kind hulp krijgt en dat dit  

zo goed mogelijk gebeurt. 

Het is belangrijk dat de organisaties die u kind helpen, goed met elkaar samenwerken.  
Om die reden maken zij gebruik van de Verwijsindex Hart van Brabant. 

Wat is de Verwijsindex Hart van Brabant?
In de Verwijsindex is opgenomen welke professionals betrokken zijn bij uw kind. 
Hulpverleners kunnen hierdoor gemakkelijker contact met elkaar opnemen en de hulp 
beter en sneller afstemmen. Ook kunnen ze in overleg met u afspreken dat u één 
contactpersoon krijgt. In de Verwijsindex staat alleen dat een organisatie al hulp of 
ondersteuning biedt aan u. Er staat niet in wat er speelt. Dat mag niet en kan ook niet. 
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Wie werken met de Verwijsindex?
Zorg- en welzijnsorganisaties en schoolmaatschappelijk werk in 
Midden Brabant werken met het systeem. Denk hierbij aan de 
toegang/sociaal wijkteam,  NovadicKentron, GGZ Breburg, 
Amarantgroep, Kompaan en de Bocht en RIBW Brabant.  
Maar bijvoorbeeld ook leerplicht, R-Newt en bureau HALT. 

Doen ze dat in heel Nederland?
Ja. Het systeem is gekoppeld aan een landelijk systeem. Dus als u verhuist, blijft uw 
informatie beschikbaar.

Hoe zit dat met privacy? 
De Verwijsindex voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit hebben het 
College Bescherming Persoonsgegevens en het Ministerie van Justitie bepaald.  
Iedereen moet zorgvuldig met uw informatie omgaan. 

Is er bezwaar mogelijk tegen een registratie?
U kunt bezwaar maken tegen een registratie bij de gemeente waar u woont. Dat doet u 
door contact op te nemen met uw gemeente. Daarnaast heeft u altijd recht op inzage in  
het systeem en correctie van de gegevens. 

Wilt u meer weten? 
Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl/faq 
Of neem contact op met uw gemeente. 
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