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Artikel 7.1.4.1 Jeugdwet
Een meldingsbevoegde kan zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk
vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt
of beroep geldende plicht tot geheimhouding een jeugdige melden aan de
verwijsindex, indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een
of meer van de hierna genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een
gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd:
a.	de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige
andere vernederende behandeling, of verwaarlozing;
b.	de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende
psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen;
c.	de jeugdige heeft meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige
opgroei- of opvoedingsproblemen;
d.	de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger;
e.	de jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan
wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten;
f.	de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud
te voorzien;
g.	de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende
financiële problemen;
h.	de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats;
i.	de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk
of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag;
j.	de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld;
k.	de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort
in de verzorging of opvoeding van de jeugdige, of
l.	de jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde
etnische groepen onevenredig vaak voorkomen.
(Bovenstaande is de letterlijke tekst uit de Jeugdwet.)

Colofon
De Beslisboom is opgesteld door HVO-Querido in samenwerking met het Convenantmanagement
MULTIsignaal Regio Amsterdam. De tekst is in 2017 bij de overstap naar MULTIsignaal
geactualiseerd. Aan de eerste uitgave werkten ook mee Arkin, De Bascule, Ingeest, Jeugdriagg
Noord Holland, MOC ’t Kabouterhuis, De Opvoedpoli, Triversum, UvA Minds en De Waag. Met de
Beslisboom kunnen organisaties aan de slag met MULTIsignaal.
Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen via multisignaal@amsterdam.nl.
Kijk voor meer informatie ook op www.multisignaal.nl.

De Beslisboom:
vier stappen
Hulpmiddel bij het gebruik van MULTIsignaal
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MULTIsignaal Regio Amsterdam is de regionale verwijsindex voor jeugdigen
van 0-23 jaar. MULTIsignaal verbindt professionals die betrokken zijn
bij dezelfde jeugdigen, zodat zij kunnen overleggen en hun aanpak
kunnen afstemmen. Ook kan er contact ontstaan tussen professionals die
betrokken zijn bij jeugdigen uit hetzelfde gezin. Van de jeugdige worden
naam en BSN opgenomen, géén informatie over wat er aan de hand is.
Alleen professionals hebben toegang tot het sterk beveiligde systeem.
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De Beslisboom is een hulpmiddel voor professionals. Het helpt hen te
besluiten of in een bepaald geval een signalering in MULTIsignaal wel
of niet nodig is. De Beslisboom kan in elke fase van het contact met
jeugdigen of gezinnen worden gebruikt. Organisaties beslissen zelf hoe
zij het werken met de Beslisboom opnemen in hun werkproces.

Voldoet de situatie van de jeugdige
aan de criteria van artikel 7.1.4.1 van
de Jeugdwet?
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Compenseert de (sociale) omgeving
van de jeugdige voor de risico’s waar
hij of zij aan bloot staat?

JA einde Beslisboom
NEE/TWIJFEL ga naar stap 3

Bent u zelf in staat om voldoende
hulp te bieden aan de jeugdige of
aan het gezin als geheel, om de
risico’s waar de jeugdige aan bloot
staat te compenseren?
Toelichting: Het gaat hier om uw
eigen mogelijkheden in samenwerking met de jeugdige of het gezin.
Kunt u echt zonder informatie van of
afstemming met andere organisaties? Het is belangrijk om de situatie
af te wegen tegen het belang van
vroegsignalering. Soms is het zinvol
om al in een vroeg stadium zorgen
te delen.

JA ga naar stap 2
NEE einde Beslisboom

Toelichting: Heeft de opvoeder oog
voor het belang van de jeugdige
en handelt de opvoeder daarnaar?
Zijn er andere compenserende krachten? Het is belangrijk om de situatie af
te wegen tegen het belang van vroegsignalering. Soms is het zinvol om
al in een vroeg stadium informatie
te delen.

Op www.multisignaal.nl vindt u handvatten voor een gesprek met ouders of
jeugdigen over de verwijsindex. Houd in elk geval het volgende voor ogen:
Een gesprek is belangrijk. Het is altijd zinvol om aan de orde te stellen dat er
•	
zorgen bestaan over de jeugdige en dat er behoefte is om de situatie goed in
beeld te brengen. Welke feiten zijn er en wat zijn daarvan de gevolgen voor
de jeugdige? Uit het gesprek kan extra duidelijk worden dat het gebruik van
MULTIsignaal belangrijk is. Maar ook kan blijken dat het (nog) niet urgent is.
Ouders willen dat hun kinderen veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot
•	
zelfstandige volwassenen. Soms is steun van buitenaf nodig. De problemen

Toelichting: zie artikel 7.1.4.1
Jeugdwet op de laatste pagina.
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Gesprek over MULTIsignaal

hoeven niet groter te worden als deze steun in een zo vroeg mogelijk stadium
wordt geboden. Wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn, is het
belangrijk dat de hulp goed op elkaar wordt afgestemd en dat één partij de grote
lijn in de gaten houdt en de regie heeft.

•
•

 et MULTIsignaal maken professionals zich vindbaar voor andere professionals.
M
Zij krijgen bericht als andere professionals óók hun betrokkenheid bij de jeugdige
signaleren. Samen kunnen zij de begeleiding dan goed afstemmen.
 oor ouders en jeugdigen is het belangrijk dat hun privacy niet wordt aangetast.
V
Het is daarom goed om te weten dat van de jeugdige alleen naam, adres, leeftijd
en BSN worden opgenomen. Dus géén informatie over wat er aan de hand is. De
signalering verhuist na twee jaar automatisch naar het archief en wordt na vijf
jaar automatisch uit het archief verwijderd. Alléén professionals die betrokken
zijn bij de jeugdige kunnen de informatie in MULTIsignaal bekijken.

JA einde Beslisboom
NEE/TWIJFEL ga naar stap 4
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Geef in overleg met de ouders en de
jeugdige (of beiden) een signaal af.
Toelichting: Bespreek het signaal van
tevoren met de ouders (jeugdigen
tot 16 jaar) en de jeugdige zelf (vanaf
12 jaar). Aandachtspunten voor
het gesprek vindt u op de pagina
hiernaast.

Voorbeeldtekst voor
een gesprek met ouders
‘In het verleden kwam het wel voor dat
organisaties langs elkaar heen werkten.
Nu is er een systeem waarin betrokken
hulpverleners zich bekend kunnen maken zodat helder is wie bij uw kind betrokken
is. We kunnen de plannen dan beter op elkaar afstemmen en uw kind beter
ondersteunen. In MULTIsignaal verbind ik mijn naam en contactgegevens aan
de naam van uw kind. Dat ik bij uw kind betrokken ben, is alleen te zien voor die

Meer informatie over de verwijsindex
staat op www.multisignaal.nl of op de website van de gemeente.

mensen die ook bij uw kind betrokken zijn. Als een ander mij om informatie vraagt,
vraag ik daarvoor altijd eerst toestemming aan u én aan uw kind vanaf 12 jaar.’

