In gesprek met:
Simone Loonstra is
projectleider
Regeldruk Aanpak (RAP) in
de brede jeugdketen
bij het Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) Directie Jeugd. Zij richt zich op
het terugdringen van regeldruk en onnodige bureaucratie in de jeugdzorg. Hiervoor was Simone ondermeer
werkzaam als projectleider van het experiment Achter
de Voordeur bij het programmaministerie Jeugd en
Gezin en als docent aan de Universiteit Utrecht.
Het programma Regeldruk Aanpak (RAP) zorgt voor het
schrappen van regels, het verspreiden van kennis en
goede voorbeelden, het verminderen van registratieverplichtingen voor professionals en eenvoudiger indiceren, etc. Kortom minder papier en meer ruimte en
vertrouwen voor professionals in de jeugdzorg om ouders en kinderen goed te kunnen helpen. “Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in de
jeugdketen is nodig om jongeren efficiënte en effectieve
zorg te kunnen bieden. Onduidelijkheid over wat kan
en mag binnen de privacyregelgeving staat dit soms in
de weg. Hierdoor treedt handelingsverlegenheid op bij
de professionals, zij hebben onvoldoende weet welke
informatie zij wanneer op welke wijze mogen delen met
collega-professionals.”

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Om professionals in de zorg voor jeugd te ondersteunen
bij het vinden van een betere balans tussen hulpverlening en papierwerk is het privacyinstrument ontwikkelt
door het ministerie van VWS. Het instrument is ontwikkelt in samenwerking met professionals, beroepsorganisaties en koepels in de brede jeugdketen. “Onderlinge
afstemming en informatie-uitwisseling tussen professionals is soms nodig voor een goede hulpverlening en
voor een gezond en veilig opgroei- en opvoedklimaat
voor jongeren. Niet precies weten wat kan en mag binnen de privacyregelgeving kan een goede samenwerking tussen professionals in de weg staan. De privacytool
helpt de professionals om stap voor stap systematisch af
te wegen of samenwerking en gegevensuitwisseling met
andere professionals in het belang van de jongere is.
Het instrument stelt professionals in staat om weloverwogen te kiezen voor het al dan niet samenwerken en
het uitwisselen van persoonlijke gegevens van kinderen,
jongeren en hun ouders met andere professionals.”
Simone benadrukt dat de privacytool geen vrijbrief is
voor professionals om zonder toestemming van de ouders of een jongere informatie over henzelf of hun kinderen uit te wisselen met andere professionals. “Voor
professionals is het soms erg lastig om een moeilijke
boodschap over te brengen op het gezin. Desondanks is
het van belang dat je als professional altijd jouw zorgen
over het kind of het gezin met de ouders bespreekt,
Bijvoorbeeld wanneer je het kind wilt aanmelden in de
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’
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verwijsindex. Naarmate je de jongere en zijn ouders inzicht geeft in wat waarom wordt ondernomen neemt het
vertrouwen in de professional toe.”
De privacytool werd op 29 juni 2011 gelanceerd door
staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bij het Ministerie van VWS. Het instrument is bedoeld voor alle professionals die zich inzetten voor een veilige en gezonde
ontwikkeling van jongeren. Het instrument is een aanvulling op de privacywegwijzer (www.privacywegwijzer.
nl). Inmiddels zijn er bijna 10.000 exemplaren aangevraagd door professionals.
De privacytool vindt u hier.

Wilt u meer weten van het programma Regeldruk Aanpak en/of het privacyinstrument neem dan contact op
met Simone Loonstra.
Simone Loonstra, projectleider Regeldruk Aanpak Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie
Jeugd
Website: www.samenwerkenvoordejeugd.nl
E-mail: privacy@minvws.nl
E-mail: RAP@minvws.nl
Telefoon: 070-3405371
Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com

