
Wat is het?
Richtlijnen voor het uitwisselen van informatie over jeugdigen, die is verzameld in justitiële  
jeugdinrichtingen (JJI’s).

Aanleiding
In Justitiële Jeugdinrichtingen gelden verschillende wetten en regels met betrekking tot privacy 
en het uitwisselen van informatie over jeugdigen, zowel met betrekking tot het uitwisselen van 
gegevens in het kader van behandeling en rapportage, als in het kader van (wetenschappelijk) 
onderzoek. De wet- en regelgeving is niet altijd even duidelijk, waardoor ruimte voor discussie 
ontstaat. Bij professionals leven veel vragen over wat wel en niet mag, aan welke voorwaarden 
moet zijn voldaan en welke juridische en ethische vragen beantwoord moeten zijn om op een 
goede manier informatie uit te kunnen wisselen. 

Resultaten
In het project is een handreiking ontwikkeld, die is bedoeld voor professionals in de JJI die  
te maken krijgen met informatie-uitwisseling. Het doel van deze handreiking is de medewerkers  
te laten nadenken over de verschillende facetten die een rol spelen bij gegevensdeling en hen  
te ondersteunen bij de toepassing van de wettelijke kaders (welke vragen moeten zijn gesteld en 
beantwoord). Met deze handreiking zijn professionals in staat een weloverwogen keuze te maken 
bij informatie-uitwisseling met derden over jeugdigen. Hierbij is rekening gehouden met diverse 
wet- en regelgeving, waaronder het recht op privacy van jeugdigen. Leidende principes in de  
handreiking zijn zowel proportionaliteit, subsidiariteit als ook goed hulpverlenerschap. 
Professionals kunnen de handreiking gebruiken om een concrete casus te beoordelen en om te 
beslissen of en op welke manier informatie zal worden uitgewisseld. Multidisciplinair overleg 
speelt hierin een belangrijke rol: in deze overleggen kunnen – met hulp van de handreiking –  
concrete casussen worden besproken. 
De richtlijnen zijn in 2016 voorgelegd aan onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie  
en zijn ter beschikking gesteld aan de JJI’s in september 2016.

Toepassing en toekomst

Opleidingen
Het project maakt onderdeel uit van een training on-the-job en bevat een ondersteunende ‘wijzer’ 
(één A4, simpel, beeldend, kort en handzaam) bedoeld voor behandelaars in de jeugdzorg, de 
jeugd-ggz, JJI’s, en de zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zowel de training 
als de wijzer besteedt aandacht aan de juridische en ethische aspecten van het delen van informatie. 
Omdat in het nieuwe jeugdstelsel professionals van verschillende instellingen veel meer samen-
werken, speelt het vraagstuk van informatie-uitwisseling in hoge mate. De training en de wijzer 
worden samen met de academische werkplaats kindermishandeling ontwikkeld. Ook de  
AW Twente en AW Samen voor de Jeugd werken hieraan mee. 
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Producten en publicaties
–  www.awfzj.nl
–  Handreiking juridische en ethische aspecten bij gegevensuitwisseling in JJI’s;  

op te vragen via e.a.mulder@curium.nl
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