
En hoe kun je gebruik maken 
van je rechten?
Wil je je gegevens inzien of een fout laten 
verbeteren? Dit kun je op deze manier doen:
•  Een brief sturen naar de hulpverlener die je 

deze folder heeft gegeven.
• Een e-mail sturen naar 
 info@verwijsindexachterhoek.nl
• Via de website 
 www.verwijsindexachterhoek.nl

Geef hierbij aan of het gaat om:
•  het inzien of een kopie opvragen 

 
 
 van je gegevens;
• correctie van je gegevens;
• verzet tegen opname van je gegevens.

Laat je ons ook weten hoe we je kunnen 
bereiken: per post, mail of telefoon? 

Ben je nog geen 16 jaar, dan moeten we ook 
de namen van je ouders of verzorgers weten 
en hun telefoonnummer. Zo kunnen we hen 
op de hoogte houden.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten? Of is iets je nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust  

contact op met de hulpverlener die je deze folder heeft gegeven.
Waarom is dat? Wat betekent dit voor jou? 

Lees er meer over in deze folder
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Verwijsindex Achterhoek, wat is dat?
De Verwijsindex is een hulpmiddel voor 
leerkrachten, hulpverleners en begelei-
ders. Zij kunnen hiermee kinderen en  
jongeren van 0 tot 23 jaar registreren 
waarover zij zich zorgen maken. Bijvoor-
beeld omdat je spijbelt, drugs gebruikt of 
je agressief gedraagt. Of omdat je met de 
politie in aanraking bent gekomen. 

In de Verwijsindex staan alle signalen over 
kinderen en jongeren uit gemeenten in 

de Achterhoek. Als je in de Verwijsindex 
komt te staan, informeren we jou hier-
over. Ook je ouders, verzorgers of voogd 
krijgen bericht.

Waarom een Verwijsindex Achterhoek?
De gemeenten in de Achterhoek willen 
graag dat leerkrachten, begeleiders en 
hulpverleners snel met elkaar kunnen over-
leggen als er zorgen zijn om jou. Daarom 
is de Verwijsindex in het leven geroepen. 
Zo kunnen de betrokken instanties hun zor-

Je staat in de Verwijsindex Achterhoek. Dit betekent dat  
iemand zich zorgen om jou maakt – bijvoorbeeld een docent  
op school, de schoolarts of een jongerenwerker. Dankzij de  
Verwijsindex kunnen zij je verder helpen als dat nodig is.  
In deze folder lees je wat de Verwijsindex precies inhoudt 
en wat jij hieraan hebt.
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gen snel signaleren en op tijd hulp bieden als 
dat nodig is. Dankzij de Verwijsindex loopt de  
samenwerking tussen verschillende instellin-
gen dus soepeler. En dat is ook goed voor jou.

Wie doen mee?
Er zijn verschillende organisaties betrokken  
bij de Verwijsindex Achterhoek. Zoals:
•  de afdelingen leerplicht van de 
 gemeenten in de Achterhoek;
• centra voor jeugd en gezin;
• jeugdgezondheidszorg;
• maatschappelijk werk;
• organisaties voor welzijnswerk;
• Bureau Jeugdzorg;
• scholen;
• organisaties voor kinderopvang.

De Verwijsindex is goed beveiligd. Alleen  
medewerkers van organisaties die meedoen  
met de Verwijsindex, kunnen jouw naam  
toevoegen en inzien.

Hoe werkt de Verwijsindex?
Een leerkracht van school, een politieagent 
of een hulpverlener is ongerust over jou.  
Hij of zij kan jouw naam dan toevoegen aan  
de Verwijsindex. Waarom je staat gere-
gistreerd, is niet te zien. Geeft een andere  
persoon of instelling zijn zorgen over jou ook 
aan in de Verwijsindex, dan krijgen beide per-
sonen een seintje. Zij kunnen elkaar dan bellen 
om te overleggen hoe ze jou kunnen helpen.

Wat zijn je rechten?
Als jouw naam in de Verwijsindex staat,  
informeren we jou daarover. Alleen de  
mensen die jouw naam hebben door-
gegeven krijgen te zien dat jouw naam in de 
Verwijsindex staat. Natuurlijk mogen jij en 
je ouders zien welke persoonsgegevens in 
de Verwijsindex zijn opgenomen en kunnen 
jullie fouten doorgeven. Verder kunnen jullie 
bezwaar aantekenen tegen de verwerking 
van jouw gegevens.

De Verwijsindex Achterhoek is 
er voor jou: we verliezen je niet uit het 
oog én we kunnen je beter helpen.


