Vroegsignalering
informatie voor jongeren

Kampen

Hoe werkt het?
Als een hulpverlener of begeleider zich
zorgen over je maakt, praat hij eerst met
jou. Soms ook met je ouders erbij. Als na
dat gesprek de zorgen blijven bestaan, zet
de hulpverlener of begeleider je naam in
de Vroegsignalering.
Is dit de eerste melding over jou in de
Vroegsignalering, dan gebeurt er niets.
Maar als je ook door één of meer anderen
bent aangemeld, dan krijgen alle melders

Je naam in de Vroegsignalering

een bericht. Samen spreken ze dan af hoe

Omdat een hulpverlener of begeleider zich

zij je kunnen helpen, natuurlijk in overleg

zorgen over je maakt, wordt jouw naam in

met jou en ( als je nog geen 18 bent) met

de Vroegsignalering gezet. Dat is ook met

je ouders/verzorgers.

je besproken. In deze folder lees je meer
Je krijgt deze folder omdat je ouder bent

Om welke redenen kom je in de
Vroegsignalering te staan?

dan 12 jaar. Ben je jonger dan 18? Dan krij-

Dat kan om allerlei redenen zijn. Een paar

gen je ouders en verzorgers ook bericht.

voorbeelden: spijbelen, drugsgebruik,

over de Vroegsignalering.

agressie of in aanraking komen met politie.

De Vroegsignalering, wat is dat?
De vroegsignalering is een beveiligd
computerprogramma voor (jeugd)hulpverleners en begeleiders in de gemeente Kampen. In de Vroegsignalering staan namen
van kinderen en jongeren in de leeftijd van
0-23 jaar. Degene die zich zorgen maakt
over jou, kan in de Vroegsignalering zien of
jij ook door iemand anders bent aangemeld. Is dat zo, dan houden ze elkaar op
hoogte. Zo hoef je niet steeds hetzelfde
verhaal te vertellen maar werken hulpverleners met elkaar samen om de hulp te geven
die je nodig hebt.

Wanneer wordt je naam verwijderd
uit de Vroegsignalering?

Wat staat er in de Vroegsignalering?

Je naam wordt verwijderd als er binnen

volgende informatie:

een jaar na de eerste melding geen

• Je naam, geboortedatum en burger-

tweede melding is geweest. Bij twee of
meer meldingen blijft je naam maximaal
twee jaar na de laatste melding in de

In de Vroegsignalering staat alleen de

servicenummer;
• Naam van de hulpverlener of begeleider
die jou heeft aangemeld;

Vroegsignalering staan.

• De instelling waar deze hulpverlener of
begeleider werkt.

Kan iedereen zien dat je erin staat?
Nee. De gegevens in de Vroegsignalering

Bij twee of meer meldingen wordt deze

zijn alleen zichtbaar voor:

informatie aangevuld met:

• De hulpverleners of begeleiders die jou

• Naam en instelling van de hulpverlener

hebben aangemeld;

die de hulp aan jou coördineert;

• De procesmanager van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen), die
de samenwerking tussen jouw hulpverleners en begeleiders bewaakt.

• De datum waarop het actieplan is
gemaakt;
• De datum waarop het actieplan is
afgesloten.

Op de Vroegsignalering is de Wet

In de Vroegsignalering staat niets over

Bescherming Privacy van toepassing.

de reden van de aanmelding, Als er een

Wil je daar meer over weten, kijk dan op

actieplan wordt opgesteld, gebeurt dat

www.mijnprivacy.nl

samen met jou. Het actieplan zelf staat
niet in de Vroegsignalering.

Onderstaande organisatie werken met de Vroegsignalering
• Icare

• Basisonderwijs

• Kinderopvang

• De Kern

• Voorgezet onderwijs

• MEE

• BJZO

• GGD

• Verloskundigen

• Tactus

• Stichting Cares

• Huisartsen

• SJK

• Peuterspeelzalen

• Leerplicht

Als je gaat verhuizen
andere verwijsindexen in Nederland, gekop-

Gegevens inzien, fouten
verbeteren en verzet
aantekenen

peld aan de landelijke Verwijsindex. Dit bete-

Willen jij of je ouders gegevens

kent dat je bij verhuizing naar een andere

inzien, fouten laten verbeteren of

woonplaats niet helemaal opnieuw hoeft te

verzet aantekenen? Neem dan

beginnen. Je contactpersoon regelt dat je in

contact op met de hulpverlener of

je nieuwe woonplaats zo snel mogelijk weer

begeleider van wie je deze folder

de juiste hulp krijgt.

hebt gekregen. Of met de instel-

De Vroegsignalering Kampen is, net als de

ling waar hij/zij werkt. Ben je jon-

Wat zijn je rechten?

ger dan 18, dan gaat dit in overleg

• Je krijgt bericht als je voor het eerst in de

met je ouders/verzorgers.

Vroegsignalering komt te staan;
• Je mag je gegevens in de Vroegsignalering
inzien;

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de

• Je kunt fouten in je gegevens laten corrigeren

hulpverlener of begeleider van

• Je hebt het ‘recht op verzet’ tegen opname

wie je deze folder hebt gekregen.

van je gegevens in de Vroegsignalering.

Je kunt ook een mail sturen naar
vroegsignalering@cjgkampen.nl

bezoekadres

Wederiklaan 56
8265 DD Kampen

e-mail

vroegsignalering@cjgkampen.nl

telefoon

(038) 337 00 30

internet

www.cjgkampen.nl

www.mijnprivacy.nl

