Handreiking

Samenwerkings- en privacy
convenant kindermishandeling en
WIJZER informatie delen
Academische Werkplaats
Kindermishandeling
Wat is het?

Een overeenkomst over het uitwisselen van gegevens over kinderen en gezinnen.

Aanleiding

In de veiligheidsregio Kennemerland is het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)
opgezet. In dit centrum werken professionals uit de medische zorg, de ( jeugd)zorg en de justitiële
sector dagelijks intensief samen. De vraag is echter welke professional op welk moment welke

informatie mag inzien en welke gegevens in het multidisciplinaire, intersectorale team uitgewisseld
mogen worden. Immers, informatie-uitwisseling en bescherming van de privacy van bijvoorbeeld
ouders, staat soms op gespannen voet met elkaar. Zeker als er een redelijk vermoeden van

kindermishandeling bestaat, is het in belang van de veiligheid van het kind vaak noodzakelijk

alle informatie die er is bij elkaar te leggen. Er zijn afspraken nodig zodat alle professionals goed
kunnen afwegen wat hen in welke situatie te doen staat.

Resultaten

Er is door juristen en professionals van de instellingen die samenwerken in het MDCK een

samenwerkings- en privacyconvenant opgesteld voor het uitwisselen van gegevens over kinderen

en gezinnen. Het convenant begint met een uitleg over waarom samengewerkt wordt. De veiligheid

van kinderen staat daarbij centraal en is leidend in het bepalen of informatie al dan niet uitgewisseld
wordt. Alle instellingen die deelnemen aan het MDCK in de Veiligheidsregio Kennemerland
hebben dit convenant ondertekend.

Toepassing en toekomst
Praktijk

Het convenant is al regelmatig ter beschikking gesteld aan andere regio’s waarin een soortgelijk
samenwerkingsverband bestaat als in Kennemerland. Daarnaast wordt het convenant in het

Engels vertaald voor het Europese project PROMISE, waarin alle multidisciplinaire en intersectorale
centra in Europa samenwerken.

Omdat in het nieuwe jeugdstelsel professionals van verschillende instellingen veel meer

samenwerken, speelt het vraagstuk van informatie-uitwisseling in hoge mate. Samen met de

AWRJ ontwikkelde de Academische Werkplaats Kindermishandeling een WIJZER, een handzaam
overzichtelijk document van hooguit 1 pagina dat de belangrijkste ethische vragen en juridische
begrippen samenvat. Gecombineerd met een training-on-the-job maakt de handreiking WIJZER

gedragswetenschappers zich bewust van juridische en ethische vragen die je jezelf moet stellen
als informatie delen aan de orde komt. Ook de AW Twente en AW Samen voor de Jeugd werken
hieraan mee.

Beleid

De Academische Werkplaats Kindermishandeling leverde een bijdrage aan de ‘Handreiking

Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling’. Deze is in opdracht van staatssecretaris

Martin van Rijn (VWS) ontwikkeld om informatie en een stappenplan te bieden aan professionals,
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in gevallen waarin ouders geen toestemming verlenen om hulp aan hun kind(eren) te starten.

De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling
en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en

jeugdhulpverlening. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden 1) voor het

vragen van toestemming en 2) voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide
ouders wordt verkregen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

Producten en publicaties

–	www.hetlock.nl/over-het-lock/awk

–	Samenwerkings- en privacyconvenant MDCK, op te vragen door een mail te sturen aan:
jvbavel@kenterjeugdhulp.nl

–	Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

–	In ontwikkeling: WIJZER Informatie delen (beschikbaar vanaf september 2017)

