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  Inleiding
Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers1 werken in een belangrijke, uitdagende, maar 
ook veeleisende omgeving. En dus staan zij vaak voor beroepsethische vraagstukken en 
dilemma’s. De beroepscode van een beroepsgroep kan hen daarbij ondersteunen. Een 
beroepscode gaat onder meer over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en 
integriteit - kortom: dat wat jeugdprofessionals tot goede professionals maakt. 

De autonomie van professionals en hun verantwoordelijkheden zijn onder de Jeugdwet 
groter en anders dan eerder het geval was. Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe 
verantwoordelijkheden en veranderende positie van de professionals in jeugdhulp en 
jeugdbescherming, is het van belang dat: 
 •  zij bekwaam zijn om de aan hen toebedeelde taken uit te voeren 
 •  dat zij de juiste deskundigheid in huis hebben om jeugdigen en hun ouder(s)/verzorgers goed 

te kunnen ondersteunen en te helpen of te begeleiden, en 
 • dat zij beroepsethische normen hanteren als uitgangspunt voor het professioneel handelen. 
Vakbekwaam zijn houdt in dat jeugdprofessionals in staat zijn om hun beroep uit te oefenen volgens 
de professionele standaard die voor de beroepsgroep geldt.

Met dit Kompas geven we een handreiking aan professionals om hun professionele rol invulling te 
geven in een werkveld dat sterk veranderd is door de invoering van de Jeugdwet.

De Jeugdwet schrijft voor dat de jeugdprofessional bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed 
hulpverlener in acht neemt en daarbij handelt in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard 
(artikel 4.1.1 derde lid). Dit kompas geeft je informatie over beroepsethiek en wetgeving die jou als 
jeugdprofessional daarbij kan helpen. 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de partijen die samen werken in het 
Programma Professionalisering jeugdhulp en Jeugdbescherming. Mis je als lezer zaken of heb je 
vragen of commentaar? Laat het ons weten via de e-mailadressen van de beroepsverenigingen 
BPSW, NIP of NVO.

1.	 	In	dit	document	hanteren	we	de	term	jeugdprofessionals.	Dat	zijn	alle	professionals	die	beroepsmatig	jeugdhulp	
verlenen of jeugdbescherming bieden, onder verantwoordelijkheid van gemeenten of het Rijk (Raad voor de 
Kinderbescherming,	justitiële	jeugdinrichtingen,	Halt).	Dit	document	is	vooral	van	belang	voor	geregistreerde	
jeugdprofessionals in het SKJ of BIG register.

mailto:info@bpsw.nl
mailto:Info@psynip.nl
mailto:Info@nvo.nl
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Leeswijzer 
Dit document is bedoeld als naslagwerk. We hopen dat je het leest als bron van inspiratie en dat 
het richting kan geven aan jouw handelen. Door vanuit de algemene beroepscodes op een aantal 
specifieke thema’s in te zoomen, die spelen in de jeugdhulp en jeugdbescherming, kan dit document 
dienen als (ethisch) kompas. 

In het eerste hoofdstuk zetten we relevante begrippen rond beroepsethiek op een rij. Wat betekenen 
de termen beroepsethiek, beroepscode en tuchtrecht? In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat 
tuchtrecht is en of er verschil is tussen het tuchtrecht van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het 
tuchtrecht van de Wet BIG of het tuchtrecht van de beroepsverenigingen. En natuurlijk staan we stil 
bij de professionele standaard. 

In het tweede hoofdstuk staat kennis over wetgeving en beroepscodes centraal.  
In de kantlijn staat een icoontje als er in de tekst wordt verwezen naar de wetgeving   
of naar beroepsethiek . 
Aan de orde komen o.a. de volgende vragen: Wie is de cliënt? Wie is ouder in de zin van de 
wet? Wat moet er in een dossier staan en hoe ga je daarmee om? Ook staan we stil bij de 
geheimhoudingsplicht die op alle jeugdprofessionals rust en wanneer die mag of zelfs moet 
worden doorbroken. In een samenleving die divers is, wordt van de jeugdprofessional verwacht 
dat hij cultuur-sensitief is. Ook dat aspect komt aan de orde. Tot slot besteden we aandacht aan 
samenwerking en regie als noodzakelijke onderdelen van integraal werken.  

In het derde hoofdstuk stippen we ter illustratie beroepsethische aspecten van het werken in 
verschillende werkvelden van de jeugdhulp of jeugdbescherming kort aan. Ter inspiratie voor het 
verdere gesprek in teams en in de reflectiepraktijk.

We sluiten af met een praktisch hoofdstuk. Hoe kom je als professional zelf tot beroepsethische 
reflectie, hoe regel je dat? De methoden die tot reflectie uitnodigen, worden in dit laatste hoofdstuk 
besproken. Ook verwijzen we naar achtergrondinformatie en inspiratiebronnen.  

In de bijlagen staan we stil bij de rechtsmiddelen van cliënten en bij de wetgeving die het 
handelen van de professional kadert. Ook vergelijken we zowel de beroepscodes onderling als de 
uitgangspunten van de Jeugdwet en de waarden en normen die in de beroepscodes staan.  

http://www.skjeugd.nl
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1. Beroepsethiek - begrippenkader
Inleiding
Werken met kinderen, jongeren, hun ouders en de omgeving vraagt veel van professionals die werken in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming. Hun kennis en kunde bepalen voor een groot deel de kwaliteit van 
de hulpverlening aan vaak kwetsbare cliënten. Beroepsethiek en beroepscodes kunnen professionals 
ondersteunen en richting geven aan hun professionele handelen. De combinatie van vakinhoudelijke 
kennis (‘state of the art’) en beroepsethische normen en waarden draagt bij aan goede hulp en 
bescherming. En dat is waar het om gaat: het bieden van de best mogelijke zorg, hulp of begeleiding.  

Alle	kinderen	en	jongeren	moeten	gezond	en	veilig	kunnen	opgroeien	en	zich	optimaal	
kunnen ontwikkelen. Dat is het doel van de Jeugdwet die sinds 1 januari 2015 van kracht 
is.	Wanneer	de	situatie	daarom	vraagt,	moeten	kinderen,	jongeren	en	hun	ouders	kunnen	
rekenen op professionals die hun vak verstaan. Betrouwbare professionals die goede 
ondersteuning bieden en in overleg de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. 
Betrokken professionals die zelfstandig kunnen handelen, met oog voor de eigen regie 
van een kind of jongere en zijn leefomgeving. Meer dan voorheen ligt de focus daarbij op 
preventie	en	eigen	kracht,	integrale	hulp	en	het	vroegtijdig	bieden	van	hulp	op	maat.

Vakbekwaamheid, verworven door opleiding en werkervaring, is cruciaal. Hoe beter je als 
professional bent opgeleid, hoe beter de zorg is die je kunt verlenen. En hoe beter je kunt 
onderbouwen wat je doet. Jeugdprofessionals die jeugdhulp en jeugdbescherming bieden 
waarvoor een hbo of wo-opleidingsniveau minimaal vereist is, zijn in beginsel geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister jeugd of in het BIG-register. Daarmee vallen ze ook onder tuchtrecht.
 
De focus van dit kompas ligt op de beroepsethiek – hoe ga je als professional om met de dilemma’s 
die zich dagelijks in het werk voordoen – en op de vraag hoe je ‘goede zorg’ vormgeeft.

1.1 Moraal en ethiek 

Moraal en ethiek
Het doel van werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming is dat anderen er beter van worden. 
Dat betekent dat het werk een morele en ethische dimensie heeft; moraliteit en ethiek zitten 
ingebakken in professionaliteit.

Als professional heb je - bewust en onbewust - allerlei gedachten over wat goed is voor cliënten, wat je 
als professional moet doen en welke houding ‘deugt’. Je hebt eigen opvattingen over goed en kwaad, 
maar deelt ook beroepsmoraal met je beroepsgenoten en collega’s. Samen vormen deze opvattingen 
de ongeschreven ‘morele regels’ van de beroepspraktijk. Deze regels staan aan de basis van de beroep-
scode en stimuleren professionals om goed werk te leveren. Tegelijkertijd vormt de beroepscode een 
maatstaf waaraan je jouw en het handelen kunt toetsen. 
Het is belangrijk jezelf voortdurend kritische vragen stellen, in de trant van: ‘Ik denk wel dat dit de 
beste manier was om deze cliënt te benaderen, maar was dat wel zo? Was er niet een manier die 
beter zou hebben uitgepakt?’ Ook een professional kan het namelijk bij het verkeerde eind hebben. 
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Kritische reflectie op je eigen handelen is essentieel voor de ontwikkeling van jouw beroepsethiek en 
voor de kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming.  

Je kan beter worden in het reflecteren door scholing, overleg en discussie. En door veel te oefenen 
en te luisteren naar collega’s die in de loop van de jaren - vaak door schade en schande - ‘morele 
wijsheid’ hebben vergaard.

Beroepsethiek is nauw verweven met andere facetten van het werk. Wie cliënten in beroepsethisch 
opzicht goed wil doen, zal ook de juiste methoden moeten toepassen, deskundig en zorgvuldig 
moeten zijn en zich moeten houden aan de wet. In beroepscodes wordt deze samenhang benadrukt. 

Beroepscode
Een beroepscode beschrijft kort en bondig de morele regels, werkzame waarden en idealen van 
een beroepsgroep. Daarmee biedt de code de beroepsgroep een collectief beroepsethisch kader. 
Een beroepscode geeft richting aan beroepsmatig handelen, maar geeft ook aan waarom je iets zou 
moeten doen. Daarnaast biedt de code informatie. Het maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep 
van je verwacht, maar laat ook zien wat anderen, en vooral cliënten, van je mogen verwachten. 
Een beroepsbeoefenaar moet zijn handelen kunnen verantwoorden. In het uiterste geval kan 
je ter verantwoording worden geroepen voor een tuchtcollege. De beroepscode dient dan als 
toetsingsinstrument en als maatstaf waaraan het beroepsmatig handelen wordt getoetst.

Meerdere beroepscodes, gelijke beginselen
Belangrijk is dat de beroepscode van de beroepsgroep zelf is. Het is een norm voor professioneel 
handelen en een instrument voor zelfregulering waar je binnen je beroepsvereniging over meedenkt, 
meepraat en meebeslist. De taal van de beroepscodes verschilt daarom. In het jeugddomein werken 
veel verschillende beroepsgroepen die allemaal een eigen beroepscode hebben. Is dat niet lastig? 
Dat valt wel mee. Onderzoek heeft uitgewezen dat de basisbeginselen in de beroepscodes ongeveer 
hetzelfde zijn. De beroepscodes hebben een andere systematiek en zijn in een andere ‘taal’ 
opgeschreven, maar hebben hetzelfde doel: beroepsethisch verantwoord handelen of nalaten.

De kernwaarden uit de beroepscode van de BPSW voor jeugd- en gezinsprofessionals,  
de beroepscode voor psychologen van het NIP en de beroepscode van de NVO voor pedagogen 
lijken op elkaar, maar verschillen in taal. 
Kernwaarden zijn:
  •   Verantwoordelijkheid
  •   Integriteit / betrouwbaarheid / bejegening
  •   Respect / vertrouwelijkheid
  •   Deskundigheid / bekwaamheid

Beroepsnormen en andere regels
Als professional heb je in je werk, naast je eigen beroepsnormen, te maken met veel andere 
regels. Met de beroepscodes van de beroepsgroepen waarmee je samenwerkt, met wettelijk 
voorgeschreven codes, zoals de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, met 
vakinhoudelijke richtlijnen, instellingsprotocollen en -procedures en wet- en regelgeving.

De vakinhoudelijke richtlijnen maken deel uit van de professionele standaard van een beroepsgroep 
als ze geautoriseerd zijn door de beroepsvereniging. 
In de NJI databank richtlijnen zijn deze samengebracht voor professionals in het jeugddomein.  

https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-voor-de-jeugd-en-gezinsprofessional
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Richtlijnen
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Voorbeelden van protocollen zijn het Privacyreglement	gecertificeerde	instelling	of het 
Kwaliteitskader voor de Raad van de kinderbescherming. 

Wetgeving waarmee je als jeugdprofessional te maken hebt zijn o.a. de Jeugdwet, WGBO, wet BIG, 
kinderbeschermingsregelgeving boek 1 BW en de (U)AVG (voorheen Wbp). Beroepscodes houden 
rekening met de wettelijke kaders (zie bijlage 5) waarmee de professional te maken heeft. In de 
beroepscodes wordt ervan uitgegaan dat je de specifieke wettelijke voorschriften opvolgt die op 
jouw werk van toepassing zijn. Dit kan in uitzonderlijke situaties leiden tot afwijken van de code door 
de professional. Dat is ook logisch omdat de wet vóór gaat op de beroepscode. Dat dit kan leiden tot 
beroepsethische dilemma’s waarin je keuzes moet maken, zal duidelijk zijn.

Spanning tussen beroepsnormen en instellingsregels leidt soms ook tot een spagaat voor de 
professional: de werkgever vraagt dit, de beroepscode wat anders. Het is voor de kwaliteit van zorg 
aan cliënten essentieel dat professionals volgens hun beroepscode kunnen werken. In het Besluit 
Jeugdwet staat daarom dat werkgevers verplicht zijn ervoor te zorgen dat de werknemer kan werken 
volgens zijn professionele standaard. (artikel 5.1.1 derde lid Besluit Jeugdwet). Instellingsprocedures 
en voorschriften moeten worden afgestemd op de beroepsethische normen van de beroepsgroepen 
die in de instelling actief zijn. Daarnaast is het aan te raden om protocollen en richtlijnen – van welke 
aard dan ook – zo kort en handzaam mogelijk te houden, zodat ze hanteerbaar en bruikbaar zijn in 
de dagelijkse praktijk. Ook is belangrijk na te gaan in hoeverre regels in het hulpverleningsproces 
daadwerkelijk bijdragen tot goede hulp. Een overdaad aan kaders, richtlijnen en protocollen, die 
voor een deel overlappen maar verder weinig samenhang vertonen, maakt het alleen maar lastiger 
om goede hulpverlening te realiseren.

Tip!
Breng samen met collega’s in kaart met welke wetgeving, beroepsnormen en 
instellingsregels	je	als	professional	binnen	de	organisatie	te	maken	hebt.	Is	de	
inhoud	bekend?	Zijn	er	wetten	en	regels	die	behulpzaam	zijn	bij	het	maken	van	de	
afwegingen in het dagelijks werk? 

Professionals en werkgevers zijn er samen verantwoordelijk voor om tegen strijdigheid tussen 
beroepscodes en instellingsregels te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Loop je hier als 
professional tegenaan? Maak het bespreekbaar met je werkgever. 

Van een professional wordt verwacht dat hij zorgvuldig werkt (beroepscode). Als dat niet mogelijk is 
door te hoge werkdruk, te grote caseload (instellingsbeleid), dan wordt verwacht dat je dat aankaart. 

“ Zeker in tijden waar de werkdruk hoog is en de maatschappelijke aandacht voor 
het werkgebied groot, dient er vanuit de organisatie voldoende rekening te worden 
gehouden met het welbevinden van collega’s en/of werknemers.” Beslissing College 
van Beroep SKJ | zaaknummer 17.030B

De afspraken over hoe het gesprek gevoerd wordt en wat de verantwoordelijk heden (rechten en 
plichten) zijn van werkgever en professional, kunnen worden vastgelegd in een Professioneel Statuut.

http://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/2016-privacyreglement-gecertificeerde-instelling-versie-2-0-11-februari-2016.pdf 
https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2016/11/03/het-kwaliteitskader-2016
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen/jeugdzorgwerker-beroep-beslissing-college-toezicht-mede-opkomende-burn-out-en-zware-werkbelasting-is-functioneren-jeugdzorgwerker-negatief-beinvloed-intr/
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen/jeugdzorgwerker-beroep-beslissing-college-toezicht-mede-opkomende-burn-out-en-zware-werkbelasting-is-functioneren-jeugdzorgwerker-negatief-beinvloed-intr/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20171019-model-Professioneel-Statuut-Jeugdhulp-en-Jeugdbescherming.pdf
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1.2 Binding aan de professionele standaard

Van de jeugdprofessional wordt verwacht dat die bij zijn werkzaamheden de zorg van een 
goed hulpverlener in acht neemt en handelt in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard 
(artikel 4.1.1, derde lid Jeugdwet). Zo’n voorschrift staat ook in de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst (WGBO / artikel 7:453 BW). Voor BIG-geregistreerde professionals, 
geregistreerden in het Kwaliteitsregister Jeugd en voor leden van NIP, NVO of BPSW geldt dat ze 
daarop ook tuchtrechtelijk aan te spreken zijn – als ultimum remedium. 

Professionele standaard
Wat de zorg van een goed hulpverlener is, vloeit voort uit de professionele standaard. Die 
professionele standaard is het geheel van algemeen aanvaarde normen van de beroepsgroep. 
Hieronder vallen onder andere de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. 

Professionele standaard = normen van de beroepsgroep:
Het geheel van onder meer de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.
  •   Leidraad	voor	het	professionele	handelen;	richtinggevend	voor	het	verlenen	 

van goede hulp
  •   Gemaakt door en voor de beroepsgroep 
  •   Gebaseerd	op	de	laatste	stand	van	de	wetenschap	&	expertise	van	de	beroepsgroep

Een voorbeeld van een veldnorm is Het kwaliteitskader Jeugd. Deze is door de beroepsgroepen 
aanvaard als een veldnorm. 

Er is geen vastomlijnde definitie van de professionele standaard. Wat de professionele standaard is, 
vraagt in de praktijk om voortdurende invulling door de beroepsgroep. Tuchtrechtspraak is ook een 
middel om normen van de beroepsgroep verder te ontwikkelen door beroepsgenoten waar nodig 
te corrigeren en in uitzonderlijke gevallen uit te sluiten. De professionele standaard wordt in de 
tuchtrechtspraak verder gevormd en van gewicht voorzien. 

Binnen de Zorgverzekeringswet wordt het begrip ‘kwaliteitsstandaard’ gebruikt als overkoepelende 
term voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules. De Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) verwijst daarnaar. De Wkkgz geldt niet voor de jeugdhulp.

Richtlijnen
De beroepsverenigingen agenderen, organiseren en werken mee aan de ontwikkeling en autorisatie 
van richtlijnen en houden de gedragsregels in de beroepscode actueel.
In de beroepscodes staat dat professionals zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig 
handelen op basis van actuele kennis. In de richtlijnen is die kennis samengebracht rondom een 
specifiek thema.  

Als jeugdprofessional pas je een richtlijn toe óf leg je uit waarom je ervan afwijkt. Soms is het nodig 
om van aanbevelingen in de richtlijn af te wijken omdat de cliënt daarmee het beste geholpen is. Als 
reflectieve professional ga je voortdurend uit van de beschikbare kennis én de context van je cliënt. 
Richtlijnen zijn geen protocollen. Van een professional wordt verwacht dat je de richtlijn volgt of 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&artikel=1&g=2018-10-07&z=2018-10-07
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01#Hoofdstuk1 verwijst daarnaar
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01#Hoofdstuk1 verwijst daarnaar
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er – bij wijze van uitzondering – beredeneerd van afwijkt (pas toe.. of leg uit) als dat in een specifieke 
situatie noodzakelijk is om maatwerk te kunnen bieden.  

Richtlijnen worden ontwikkeld volgens de EBRO-methodiek (voor de jeugdhulp en jeugdbescherming 
aangepast). Dit staat voor Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling. Het betekent dat de richtlijnen niet 
alleen gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar evengoed – en minstens 
zo belangrijk – op praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. Richtlijnen 
worden gemaakt in afstemming met cliënten, aanbieders en financiers. Als een beroepsvereniging 
een richtlijn of kwaliteitsstandaard autoriseert, dan maakt deze deel uit van de professionele 
standaard van deze beroepsgroep.

Bij veel richtlijnen zijn cliëntversies gemaakt met toegankelijke informatie voor ouders, cliënten 
en naasten. Daarin wordt de richtlijn kort samengevat. Wanneer cliënten op de hoogte zijn van de 
richtlijn, weten zij wat zij van hulpverleners in jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen verwachten. 
Ook kunnen cliënten deze informatie gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met hun hulpverlener.

Naast vakinhoudelijke richtlijnen, zoals de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bestaan 
er – vooral in de ggz – ook andere kwaliteitsstandaarden. Zo zijn er richtlijnen, zorgstandaarden 
en modules van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz. AKWA neemt de (door)ontwikkeling en 
ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden over. Generieke modules over 
bijvoorbeeld ‘Diversiteit’ of ‘Samenwerking’ en ‘Ondersteuning van naasten van mensen met 
psychische problematiek’ kunnen ook een informatiebron zijn voor professionals in de jeugd-ggz. 

Beroepscode
De beroepscode maakt deel uit van de professionele standaard van een beroepsgroep. Een 
beroepscode bevat gedragsregels die zijn opgesteld door en voor leden van de beroepsgroep. Omdat 
de maatschappelijke ontwikkelingen niet stil staan, worden de beroepscodes regelmatig herzien en 
geactualiseerd. In 2015 bracht het NIP een herziene code uit; in 2017 verscheen de herziene code 
van de NVO en in 2017 die van BPSW.

1.3 Tuchtrecht

Met de komst van de Jeugdwet is iedereen die werkt op hbo-, wo-niveau of hoger in beginsel een 
geregistreerde professional. Je staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. 
Via beroepsregistratie val je onder het tuchtrecht en moet je handelen met in achtnemen van de 
professionele standaard van je beroepsgroep. Voor een toelichting op deze ‘norm van de verantwoorde 
werktoedeling’ verwijzen we je naar het Kwaliteitskader jeugd, een veldnorm waaraan alle branches, 
gemeenten en beroepsverenigingen zich verbonden hebben. Daarin staat ook een toelichting en een 
afwegingskader wanneer de werkgever moet werken met geregistreerden in het SKJ of BIG-register en 
wanneer dat niet nodig is. Of wanneer de inzet van andere professionals nodig is. 

Het tuchtrecht wordt vaak geassocieerd met straf. Dat is niet helemaal terecht. Weliswaar word je via 
tuchtrecht aangesproken op je individuele professionele handelen, maar veel belangrijker is dat de hele 
beroepsgroep via het tuchtrecht normen ontwikkelt. Beroepscodes en tuchtrecht kunnen hiermee een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van de hulpverlening. 
Het tuchtrecht gaat niet over schuld, veroordeling of straf (zoals strafrecht), genoegdoening of gelijk 
krijgen (en verschilt van interne klachtenprocedures van instellingen) of schadevergoeding en claims 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl
https://www.ggzstandaarden.nl
https://akwaggz.nl/ 
http://www.skjeugd.nl
https://www.bigregister.nl
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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(zoals civiel recht). In bijlage 3 staat een overzicht van de verschillende vormen van recht waarmee je 
als jeugdprofessional te maken kan hebben.

Bekend is dat het tuchtrecht angst inboezemt en de procedure bij het tuchtcollege kan als zeer 
belastend worden ervaren. Vaak wordt ook de lichtste maatregel, de waarschuwing, als straf 
ervaren. Tegelijkertijd zijn professionals van mening dat van hen gevraagd mag worden dat zij zich 
verantwoorden voor hun professionele handelen of nalaten. 

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat het feit dat een klacht is ingediend nog niet betekent 
dat je als professional ook gehandeld hebt in strijd met wat van jou verwacht mag worden als goed 
professional. Dat is aan het oordeel van het tuchtcollege. 

In het veld wordt gekeken hoe professionals zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. 
Beroepsverenigingen bieden hun leden advies bij beroepsethische dilemma’s zodat een tuchtklacht 
wellicht voorkomen kan worden. In teams binnen instellingen en in intervisiegroepen worden 
uitspraken van de tuchtcolleges en beroepsethische vraagstukken besproken. Daarmee worden 
professionals steeds beter in het maken van afwegingen en worden dilemma’s bespreekbaar. 

Als je met een tuchtklacht wordt geconfronteerd, kan je via je beroepsvereniging, werkgever of 
particulier verzekerd zijn voor rechtsbijstand. 

Goede voorlichting	aan	cliënten, over waar ze met klachten terecht kunnen, is eveneens essentieel. 
In het tuchtrecht staat het handelen of nalaten van de professional in relatie tot de cliënt (systeem) 
centraal. In tuchtzaken gaat het niet over klachten over de instelling (klachtrecht) of ontevredenheid 
over maatregel die de rechter heeft uitgesproken of de aard van jeugdhulp die de gemeente biedt 
(bezwaar en beroepsprocedure tegen besluit gemeente).   

Werking van tuchtrecht
Via tuchtrecht wordt – na het indienen van een klacht – toegezien of de professional de beroeps(ethische) 
normen naleeft. Het tuchtcollege laat zich daarbij onder meer leiden door de beroepscodes van de 
verscheidene beroepsgroepen. Tuchtrecht is het sluitstuk van kwaliteitsbeleid, maar tegelijkertijd ook het 
begin ervan. Uit de publicatie van uitspraken kan immers de hele beroepsgroep leren.

Het primaire doel van het tuchtrecht is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van 
beroepsmatig handelen. Het algemene belang van kwaliteitsbewaking staat voorop. Een 
tuchtmaatregel is dus geen strafmaatregel maar beoogt primair correctie van professioneel gedrag. 
Om zo herhaling van gemaakte fouten te voorkomen. Dat is ook in het belang van de cliënt. Om 
ervoor te zorgen dat cliënten zich met vertrouwen tot de professionals wenden, is het noodzakelijk 
dat het gedrag van hulpverleners kan worden getoetst en beoordeeld. Dat is een van de redenen 
waarom in de Jeugdwet de verplichting van het werken met geregistreerden, die onder het 
tuchtrecht vallen, is opgenomen. 

Tuchtcolleges bestaan uit juristen, meestal uit de rechterlijke macht, en leden-beroepsgenoten. Als 
bijvoorbeeld sprake is van een tuchtklacht tegen een jeugd- en gezinsprofessional, dan wordt de 
tuchtklacht dus ook door andere jeugd- en gezinsprofessionals beoordeeld. Doordat beroepsgenoten 
over beroepsgenoten oordelen, draagt het tuchtrecht bij aan normontwikkeling binnen de 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/Clienfolder-bezwaar-tucht-en-klacht-20170712.pdf
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beroepsgroepen. Zo ontstaat een zelfreinigende en lerende werking. Daarnaast wil het tuchtrecht ook 
cliënten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig beroepsmatig handelen. Cliënten verwachten 
dat maatregelen worden genomen als er sprake is van ondeskundig en onzorgvuldig handelen. 

Artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen vallen onder 
het wettelijk tuchtrecht van de wet BIG. Jeugd- en gezins professionals, jeugdzorgwerkers, 
psychologen en pedagogen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd vallen onder 
het wettelijk erkende tuchtrecht van het SKJ. Leden van de beroepsverenigingen vallen onder 
het verenigingstuchtrecht van BPSW, NIP of NVO. Al die vormen van tuchtrecht vertonen veel 
overeenkomsten, maar er zijn ook subtiele verschillen en er kan sprake zijn van samenloop. 

Wettelijk tuchtrecht (BIG)
In de wet BIG is het wettelijk tuchtrecht vastgelegd. Dit tuchtrecht is alleen van toepassing op 
beroepsbeoefenaren die op grond van de wet BIG daaraan gebonden zijn. Door registratie in het 
BIG-register (artikel 3) is de professional van rechtswege onderworpen aan het tuchtrecht. De (ruim 
geformuleerde) wettelijke	tuchtnorm wordt vaak ingevuld aan de hand van de beroepscodes die 
beroepsverenigingen hebben opgesteld. Zo wordt de zorgvuldigheidsnorm ‘handelen of nalaten in 
strijd met de zorg die een goed beroepsbeoefenaar hoort te betrachten’ ingevuld en verfijnd. De 
gedragsregels die de beroepsgroep heeft geformuleerd, werken dus door in het wettelijk tuchtrecht. 
Ook voor niet-leden van de beroepsverenigingen zijn de beroepscodes dus maatgevend.  

De maatregelen die de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg kunnen opleggen staan in de Wet 
BIG en zijn kort samengevat: 
  a. waarschuwing; 
  b. berisping; 
  c. geldboete van ten hoogste € 4 500; 
  d. schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar; 
  e.  gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het 

betrokken beroep uit te oefenen; 
  f. doorhaling van de inschrijving in het register.

In deze folder lees je meer over de procedure en de maatregelen van de colleges. Bij opgelegde 
maatregelen volgt er in bepaalde gevallen een publicatie op de website van het BIG-register. 
Uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website tuchtrecht.

Een veel voorkomende misvatting is dat het wettelijk tuchtrecht de mogelijkheid kent om de 
beroepsbeoefenaar te ontslaan. Dat is niet het geval: hierover beslist de werkgever. 

Wettelijk erkend tuchtrecht Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Het Kwaliteitsregister Jeugd is door de ministers van VWS en Veiligheid en Justitie (V&J) erkend 
(artikel 5.2.1, eerste lid, Besluit Jeugdwet). In de erkenningsvoorwaarden (artikel 5.4.3, tweede lid 
Besluit Jeugdwet) staat dat de statuten van het Kwaliteitsregister Jeugd voorzien in de binding van 
de geregistreerde beroepsbeoefenaren aan een adequaat systeem van normhandhaving op grond 
waarvan passende maatregelen kunnen worden genomen tegen beroepsbeoefenaren die niet 
voldoen aan de voor hen geldende professionele standaarden (lees: tuchtrecht). Bij inschrijving in 
het register bind je je aan het tuchtrecht en de verplichtingen die horen bij de (her)registratie. Het 
Kwaliteitsregister Jeugd kent een onafhankelijk tuchtcollege voor de behandeling van tuchtklachten 
in eerste aanleg – het College van Toezicht. Ben je het niet eens met de uitspraak van het College van 
Toezicht, dan kun je in beroep gaan tegen deze uitspraak bij het College van Beroep.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-09-01#HoofdstukVII
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ 
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/documenten/publicaties/documentatie-procedures/informatiefolder/informatiefolder/informatiefolder 
https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/overzicht-zorgverleners-met-maatregel
http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg
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In het tuchtrechtreglement van SKJ is de tuchtrechtnorm opgenomen, die veel lijkt op de algemene 
tuchtrechtnorm van de Wet BIG: 

De jeugdprofessional is onderworpen aan de algemene tuchtnorm. Deze kan 
worden omschreven als volgt;
a.  enig handelen in strijd met de professionele standaard die in het jeugddomein 

geldt voor een behoorlijke uitoefening van het beroep waarvoor de 
jeugdprofessional is geregistreerd; 

b.  enig ander dan onder a. bedoeld handelen dat schadelijk is voor de kwaliteit van 
hulpverlening in het jeugddomein in het algemeen of voor het aanzien van het 
beroep waarvoor de jeugdprofessional is geregistreerd in het bijzonder.

De professionele standaard (beroepscode, richtlijnen ed.) werkt dus – net als in het wettelijk 
tuchtrecht van de Wet BIG – door in het tuchtrecht van het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is te zien 
in de beslissingen van het tuchtcollege van SKJ. De maatregelen die het tuchtcollege SKJ kan 
opleggen zijn waarschuwing, berisping, schorsing of doorhaling. Op de website van SKJ staat welke 
maatregelen er zijn en wanneer deze gepubliceerd worden. 

Verenigingstuchtrecht (BPSW, NIP, NVO)
Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een lid van BPSW, NIP of NVO kan 
een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsvereniging. Door lid te worden van de 
beroepsvereniging onderschrijft een lid de beroeps code. En verklaart hij zich bereid om mee te 
werken aan de behandeling van een klacht als die tegen hem wordt ingesteld. 

Vindt het tuchtcollege van de beroepsvereniging naar aanleiding van een klacht dat een professional 
niet volgens de beroepscode heeft gehandeld, dan kan het een tuchtmaatregel opleggen. Op de 
websites van de beroepsverenigingen is te lezen welke maatregelen opgelegd kunnen worden. Het 
verenigingstuchtrecht bestaat naast het wettelijk tuchtrecht en het tuchtrecht van SKJ.

Samenloop van verschillende tuchtklachten - De tuchtreglementen
Over een professional kan gelijktijdig geklaagd worden bij een of meerdere tuchtcolleges als de 
professional in meerdere registers is opgenomen of ook lid is van een beroepsvereniging. In het 
tuchtreglement NIP staat dat de behandeling van een klacht gestaakt kan worden als door dezelfde 
klagers ook geklaagd is bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.  Ook het reglement 
van toezicht van de NVO kent een dergelijke procedure. In het tuchtreglement van het SKJ is 
opgenomen dat het College van Toezicht kan beslissen een klacht, waarover eerder een beslissing is 
genomen, of zal worden genomen in een andere met voldoende waarborgen omklede procedure, 
niet in behandeling te nemen, of op te schorten. Dat kan ook bij een strafzaak. In het Reglement van 
de Tuchtrechtspraak BPSW, en in de reglementen van de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 
zijn over samenloop geen afspraken opgenomen. 
 
Wie kan een tuchtklacht indienen?
Iedere belanghebbende – cliënt, opdrachtgever of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd – kan 
een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg over een – op 
grond van artikel 3 Wet BIG – geregistreerde. Bijvoorbeeld de arts, gezondheidszorgpsycholoog, 
verpleegkundige of psychotherapeut (artikel 65 Wet BIG).  

https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/11/20170504-Tuchtreglement-SKJ-def-2.pdf 
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen/
https://skjeugd.nl/informatie-over-tuchtrecht/#informatie-over-tuchtrecht-en-tuchtmaatregelen
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Reglement-voor-het-Toezicht-1.pdf 
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Beroepscode-en-tuchtrecht/7528-1/Reglement_voor_het_College_van_Toezicht_en_het_College_van_Beroep_van_de_NVO_definitief_2018.pdf
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Beroepscode-en-tuchtrecht/7528-1/Reglement_voor_het_College_van_Toezicht_en_het_College_van_Beroep_van_de_NVO_definitief_2018.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/11/20170504-Tuchtreglement-SKJ-def-2.pdf
https://www.bpsw.nl/procedure-verenigingstuchtrecht/
https://www.bpsw.nl/procedure-verenigingstuchtrecht/
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/over-de-tuchtcolleges/reglementen-en-wetteksten
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Bij het tuchtcollege van het Kwaliteitsregister Jeugd kan ook iedere belang hebbende, inclusief de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een klacht indienen wegens het vermoeden 
dat een jeugdprofessional door zijn handelen de algemene tuchtnorm heeft geschonden. Bij de 
tuchtcolleges van de beroepsverenigingen kan een klacht ingediend worden over het handelen 
van een lid. Waar een cliënt kan klagen als hij niet tevreden is over de geboden hulp, staat in de 
cliëntfolder	over	tucht-	en	klachtrecht.

De toets van het tuchtcollege
Elk tuchtcollege bestaat uit juristen en leden-beroepsgenoten. Dat zijn leden die komen uit de 
beroepsgroep waartoe degene behoort over wie een klacht is ingediend.  Het tuchtcollege doet 
uitspraak over zaken die gaan over de professionele beroepsuitoefening. Het tuchtcollege toetst 
aldus: “Het gaat er niet om of het handelen beter had gekund, maar of het handelen is gebleven 
binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.” Dat betekent dus dat je als 
professional kennis moeten hebben van de professionele standaard en je afwegingen moet kunnen 
onderbouwen als er een klacht tegen je wordt ingediend. Van een professional wordt verwacht 
dat hij bereid is verantwoording af te leggen over zijn handelen. Dat staat ook in de beroepscodes 
(artikel 38 beroepscode NIP; artikel D beroepscode jeugd- en gezinsprofessional BPSW, voorwoord 
beroepscode NVO). 

In de klachtprocedure kan je je niet verschuilen achter instellingsprotocollen of voorschriften: de 
beroepscode is leidend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met een eventueel 
spanningsveld tussen beroepscode en instellingsvoorschriften omgaat. Schrijft de instelling iets anders 
voor dan je volgens jouw beroepscode zou moeten doen? Dan moet je dat aankaarten bij je  werkgever 
(artikel. P en Q beroepscode BPSW; artikel 30 beroepscode NIP, artikel 2 beroepscode NVO). 
 
Tuchtrecht is gericht op de individuele professional. Het beroepsmatige handelen wordt getoetst aan 
de professionele standaard. Als blijkt dat de professional in strijd daarmee heeft gehandeld, dan kan 
het tuchtcollege diverse maatregelen opleggen (zie hierboven). Deze maatregelen hebben echter geen 
directe relatie tot de instelling waar de professional zijn beroep uitoefent. Maar in de Jeugdwet staat 
dat werkgevers in beginsel het werk moeten toedelen aan geregistreerde professionals als het gaat om 
werkzaamheden waarvoor een hbo-niveau of wo-niveau vereist is. Daarom kan een tuchtrechtelijke 
beslissing wel effect hebben op de arbeidsrelatie. Maar daarover beslist de werkgever.
 

1.4  Vakbekwaamheid, bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Vakbekwaamheid
De beroepscodes gaan uit van een hoge kwaliteit van handelen. Dat betekent dat er eisen gesteld 
worden aan de vakbekwaamheid van de professional en aan het bijhouden van die vakbekwaamheid.  
Verwacht wordt dat je gebruikmaakt van doeltreffende en doelmatige methodieken en investeert in 
reflectie (supervisie, intervisie, etc.) op je beroepsmatig handelen. 

Kwaliteitskader Jeugd
De Jeugdwet heeft de rol van de jeugdprofessional gewijzigd. Verwacht wordt dat je ook inhoud 
geeft aan de doelen van die wet. Deze doelen zijn in het Kwaliteitskader Jeugd beschreven 
door alle relevante partners in het jeugddomein (werkgevers, beroepsverenigingen, onderwijs). 
Het Kwaliteitskader jeugd is een aanvaarde veldnorm en behoort daarmee tot de professionele 
standaard. Hier moet je je als goed hulpverlener toe verhouden. 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/Clienfolder-bezwaar-tucht-en-klacht-20170712.pdf
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf 
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Het Kwaliteitskader Jeugd benoemt welke doelen alle professionals in het jeugddomein met elkaar 
delen, de zogenoemde ‘gemeenschappelijke basis: 
 •  Cliëntgericht werken; 
 •  Signaleren; 
 •  Versterken van eigen kracht en zelfregie; 
 •  Bevorderen van veiligheid; 
 •  Werken vanuit een integrale blik: breder kijken, meer zien; 
 •  Samenwerken; 
 •  Een leven lang leren en reflecteren. 

De elementen uit de ‘gemeenschappelijke basis’ komen grotendeels overeen met de normen van de 
beroepsgroepen (de beroepscodes). Dat zie je terug in bijlage 4, waarin een vergelijking is opgenomen. 

De juiste professional op de juiste plek
Op de vraag welke specifieke vakbekwaamheid nodig is voor de jeugdhulp en jeugdbescherming 
die een professional biedt, bestaat geen eenvoudig antwoord. Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en professional/werknemer. Samen dienen zij invulling te geven 
aan ‘verantwoorde hulp’ en samen dienen ze te komen tot een ‘verantwoorde werktoedeling’. 

In de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet staat dat de werkgever in beginsel werkt met geregistreerde 
professionals als er taken moeten worden uitgevoerd waarvoor een hbo- of wo-opleidingsniveau 
vereist is. Of dat zo is, hangt af van de afweging van cliënt gerelateerde factoren en professional 
gerelateerde factoren. Het is de werkgever die deze afweging moet kunnen verantwoorden. In 
het Kwaliteitskader Jeugd en in handreikingen is dit afwegingsproces beschreven. De werkgever 
moet beslissen of hij een geregistreerde professional in het BIG of SKJ-register inzet of een niet-
geregistreerde professional en hij moet het werk zo toedelen dat hij rekening houdt met de kennis 
en vaardigheden van de professional. Dus passend bij de hulpvraag van de cliënt of het (gezins-)
systeem. Niet iedereen heeft immers dezelfde expertise die nodig is voor goede hulp aan deze cliënt. 
De werkgever moet zorgen voor voldoende kwalitatief personeel. Ook moet hij ervoor zorgen dat de 
werknemer kan werken volgens zijn professionele standaard.

De hulpverlener is wettelijk verplicht dat hij bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener 
in acht neemt en daarbij handelt in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard). Meer info. 

Daarmee zijn verschillende bepalingen uit de beroepscodes rechtstreeks van invloed op de wijze 
waarop de jeugdhulp en jeugdbescherming wordt ingericht. 

Om de juiste professional op de juiste plek te laten werken is dus een dialoog nodig tussen 
werkgever en werknemer. In het Model professioneel statuut staan tips om die dialoog te voeren. 

Om te bepalen of iemand beschikt over de passende vakbekwaamheid kijk je naar een aantal 
factoren, waaronder opleiding, aanvullende scholing en persoonlijke kwaliteiten:
 •  De vakbekwaamheid op grond van een opleiding 
 •  Aanvullende opleidingen, zoals een master hbo-opleiding of een postacademische 

opleiding tot orthopedagoog-generalist, tot Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of tot 
gezondheidzorgpsycholoog of klinisch psycholoog

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/gereedschapskist-kwaliteitskader-jeugd-in-de-praktijk/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/gereedschapskist-kwaliteitskader-jeugd-in-de-praktijk/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20171019-model-Professioneel-Statuut-Jeugdhulp-en-Jeugdbescherming.pdf
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 •  Aanvullende scholing in een specifieke methodiek, zoals de Deltamethode, oplossingsgericht 
werken, cognitieve gedragstherapie of EMDR

 •  Expertise op basis van werkervaring in een bepaald werkveld of met een specifieke doelgroep 
 •  Persoonlijke kwaliteiten van de professional

De hulpvraag of de specifieke problematiek van cliënten is bepalend voor de vraag of je de juiste 
professional op de juiste plek bent. Werken met complexe problematiek in de psychiatrie vraagt 
bijvoorbeeld andersoortige expertise dan het werken in een wijkteam, waar wordt gevraagd om 
brede kennis en ervaring met triage of kortdurende hulp.

De werksetting zelf is ook van belang. Het werken met geprotocolleerde behandelingen in een 
interdisciplinair team vraagt andere vakbekwaamheid dan het geheel zelfstandig complexe 
afwegingen maken in een onvoorspelbare situatie. Zaken die een rol spelen zijn: Is het mogelijk 
om ruggespraak te houden met collega’s? Is de caseload van dien aard dat de professional nog de 
verantwoording kan nemen voor het leveren van kwalitatief goed werk?

Vakinhoudelijke richtlijnen, zorgpaden en methodiekbeschrijvingen beschrijven evidence en practice 
based kennis over wat werkt. Hierin staat ook vaak welke vakbekwaamheid noodzakelijk is bij de 
aanpak van specifieke problematiek.

En tot slot geeft ook de beroepscode richting aan het beroepsmatig handelen: elke beroepscode 
geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van de professional zelf is om te bepalen óf hij de juiste 
professional is op de juiste plek. Wordt aan hem werk toegedeeld waarvoor hij als professional 
onvoldoende is toegerust? Dan haalt hij de expertise van collega’s erbij of moet hij verwijzen.  

Bevoegdheid (mogen)
Over de bevoegdheid van jeugdprofessionals kan onduidelijkheid bestaan.  
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de bevoegdheid om een titel  
of benaming te gebruiken en de bevoegdheid om bepaalde handelingen uit te voeren. 

Iedereen in Nederland mag zich jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog of 
(ortho)pedagoog noemen. Dat zijn in Nederland geen wettelijk beschermde titels. Daarom is het 
voor de cliënt extra belangrijk na te gaan of een professional beschikt over een beroepsregistratie 
(BIG of SKJ). Via de websites www.skjeugd.nl en https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener is 
te controleren of iemand daadwerkelijk geregistreerd is. In een SKJ factsheet staat uitgelegd dat je 
verplicht bent je registratienummer te geven als daarom gevraagd wordt.  

Er zijn ook merkenrechtelijk beschermde benamingen. Het gaat om:
 • jeugdzorgwerker SKJ
 • jeugd- en gezinsprofessional SKJ
 • master-psycholoog SKJ
 • master pedagoog SKJ
 • master orthopedagoog SKJ
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ 
 • postmaster orthopedagoog SKJ 

Niet-geregistreerden mogen deze benamingen dus niet gebruiken. Degene van wie – vanwege 
een tuchtrechtelijke maatregel – de registratie in het register SKJ is doorgehaald, mag evenmin 

http://www.skjeugd.nl
https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/bemiddeling/#registratienummer-is-niet-geheim
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nog de benaming gebruiken. Wie deze ten onrechte gebruikt, kan daarvoor bij de rechter ter 
verantwoording worden geroepen.  

De volgende beroepstitels zijn wettelijk beschermde titels op grond van de Wet BIG:
 • arts
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • verpleegkundige
 • psychotherapeut 
 
Het ongeoorloofd gebruik van deze titels is strafbaar. 
 
De wet BIG kent 14 ‘voorbehouden handelingen’ (artikel 36 wet BIG). Dat betekent dat artsen, 
tandartsen en verloskundigen bevoegd zijn om deze uit te voeren. Althans voor zover die 
voorbehouden handelingen kunnen worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid en zij 
bekwaam zijn voor het uitvoeren van die handelingen.

Er zijn geen voorbehouden handelingen in de Wet BIG opgenomen die exclusief zijn voor de 
gezondheidszorgpsycholoog. In hoofdstuk 6 van de Jeugdwet daarentegen zijn enkele handelingen 
in het kader van de gesloten jeugdhulp opgenomen, die exclusief zijn voorbehouden aan de 
‘gekwalificeerde	gedragswetenschapper’. Voor alle andere beroepen geldt de regel ‘bekwaam 
maakt bevoegd’. 

Verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en regie voeren
Binnen instellingen worden de termen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘eind  verantwoordelijkheid’ soms 
door elkaar gebruikt. Het begrip ‘eindverantwoor delijkheid’ heeft geen juridische betekenis. Met 
eindverantwoordelijkheid wordt de verantwoordelijkheid voor het proces en de organisatie bedoeld 
en dus niet de inhoudelijke verantwoordelijkheid. Iemand die is belast met een bepaalde eind- of 
managementverantwoordelijkheid is bijvoorbeeld (eind)verantwoordelijk voor de algemene gang 
van zaken op een afdeling, het behandelbeleid of de kwaliteit van de instelling als geheel (dat het 
gebeurt). Een werkgever is in bepaalde situaties op grond van de wet ook civielrechtelijke aansprake-
lijk voor de werkzaamheden van zijn werknemers. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst is er 
een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.  

Je bent als professional die werkt met cliënten altijd zelf inhoudelijk verantwoordelijk (wat er gebeurt). 
Daarbij kan je je niet “verschuilen” achter een opdracht van je leidinggevende of een teambesluit. Je 
bent altijd zelf aan te spreken op jouw aandeel in het handelen of het nalaten daarvan.

In de nota	van	toelichting	op	het	Besluit	jeugdwet (paragraaf 4.3) heeft de wetgever twee situaties 
beschreven waarin sprake kan zijn van (mede)verantwoordelijkheid voor het handelen van een 
andere professional. De eerste situatie is die van de opleidingssituatie. De opleider of werkbegeleider 
is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de opleiding. De opleider of werkbegeleider moet 
daartoe voldoende zicht en invloed hebben op de werkzaamheden van degene in opleiding. Hij kan 
ook tuchtrechtelijk aangesproken worden als hij onvoldoende toezicht heeft gehouden. 
 
De tweede situatie is die waarin een professional verantwoordelijk is voor werkzaamheden van 
iemand die hem helpt bij het uitvoeren van zijn taak. Bijvoorbeeld een secretaresse die een rapport 
uitwerkt of een assistent die helpt bij een psychologisch onderzoek. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2018-07-28
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-441.html#d16e3389
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In de praktijk werken geregistreerde professionals vaak samen met niet-geregistreerde professionals. 
In dat geval ben je verantwoordelijk voor jouw deel van het werk. Geregistreerde professionals zijn 
ook tuchtrechtelijk aan te spreken. Aandachtspunten voor dit soort situaties vind je in paragraaf 4.6 
van het Kwaliteitskader Jeugd en in de factsheet	gezamenlijk	inzetten	van	geregistreerde	en	niet-
geregistreerde professionals. Voor geregistreerde professionals geldt dat ze ook via het tuchtrecht 
aan te spreken zijn. Daarom is het van belang dat iedere hulpverlener in een samenwerkingsverband 
in het dossier vastlegt welke afwegingen hij gemaakt heeft, welk advies hij heeft gegeven etc. Zo kan 
hij achteraf zich verantwoorden over zijn handelen of nalaten.
 
Zijn er meerdere professionals betrokken bij een jongere of het gezin? Dan is van belang dat er 
goede afspraken worden gemaakt over de samenwerking. Zaken die helder moeten zijn voor de 
cliënt en de betrokken hulpverleners zijn o.a.:
 • wie het aanspreekpunt is voor de cliënt
 •  wie ervoor zorgt dat de betrokken hulpverleners over die informatie beschikken die ze nodig 

hebben om hun werk goed te kunnen doen 
 • wie ervoor zorgt dat regelmatig de voortgang wordt geëvalueerd. 

Als de taak ‘regie voeren’ belegd is bij een van de professionals, dan is die ook (tuchtrechtelijk) 
aan te spreken op de uitvoering van die regietaak. Uiteraard blijft daarnaast iedere betrokken 
hulpverlener zelf aan te spreken op zijn eigen handelen of het nalaten daarvan. 

Ook staat in de beroepscodes dat van professionals wordt verwacht dat ze edeverantwoordelijkheid 
nemen voor de kwaliteit van het team waarin ze werken en collega’s aanspreken als het handelen 
van een collega daartoe aanleiding geeft. 

1.5  Versterken van de professionele autonomie 

Met de komst van de Jeugdwet is gekozen voor een systeem van beroepsregistratie. Zo wordt 
geregeld dat je jouw vakbekwaamheid moet bijhouden en dat je laat zien dat je professioneel 
autonoom bent. Professionele autonomie betekent niet dat je zomaar kan doen wat je goed dunkt.

Autonomie is de professionele bewegingsruimte die je hebt binnen de geldende 
beroeps(ethische) normen. Ruimte die je nodig hebt om naar eigen oordeel 
maatwerk te kunnen leveren. 

 
Je bent verplicht je te houden aan de voor jou geldende professionele standaard (beroepscode, 
vakinhoudelijke richtlijnen etc.). Van jou wordt verwacht dat je bereid bent om je over gemaakte 
keuzes te verantwoorden en verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Het is de bedoeling dat je 
jezelf afvraagt wat in déze situatie voor déze cliënt de aangewezen weg is. Daarover beslis je samen 
met de cliënt en met de kennis die hij heeft over de meest effectieve aanpak. In de Richtlijn samen 
beslissen over passende hulp lees je daarover meer. Professionele standaarden en richtlijnen zijn 
geen dwingend keurslijf, maar een handvat. Een jeugdprofessional moet er (beredeneerd) van af 
kunnen wijken, als dat in het belang is van zijn cliënt. 

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/Factsheet-Gezamenlijk-inzetten-geregistreerde-en-niet-geregistreerde-professionals.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/Factsheet-Gezamenlijk-inzetten-geregistreerde-en-niet-geregistreerde-professionals.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/
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Dit alles vraagt een grote mate van professionele autonomie. Deze autonomie gaat gepaard 
met grote professionele verantwoordelijkheid. Om hieraan een goede invulling te geven, dienen 
professionals goede scholing, werkbegeleiding, supervisie en/of intervisie te krijgen. Ook voor 
ervaren professionals moet er voldoende ruimte zijn om met collega´s te overleggen en/of de 
expertise van andere professionals in te roepen. Immers het beroep en de samenleving waarin dat 
beroep wordt uitgeoefend, veranderen voortdurend.

Professionele autonomie brengt ook met zich mee dat je reflecteert op je handelen en je bij 
beroepsethische kwesties inspant om het goede te doen (artikel Q Beroepscode BPSW, artikel 
30 beroepscode NIP, artikel 2 Beroepscode NVO). Daarbij kan het helpen om de beroepscode te 
raadplegen, overleg te voeren met collega’s, advies in te winnen bij de adviseurs beroepsethiek van 
de beroepsverenigingen, gebruik te maken van het advies- en meldrecht op grond van de Meldcode 
Kindermishandeling of van de informatieplicht aan de gezinsvoogd (artikel 7.3.11 lid 4 Jeugdwet).  

Ook voor de werkgever heeft de grotere professionele autonomie van zijn werknemers gevolgen. De 
werkgever zal zich hier meer door moeten laten leiden. Van de professional mag worden verwacht 
dat hij verantwoording kan afleggen over de keuzes die hij maakt. Dit maakt dat werkgever en 
werknemer in een enigszins andere relatie tot elkaar komen te staan. Om de dialoog daarover te 
voeren is een model professioneel statuut beschikbaar. Een professioneel statuut beschrijft hoe 
de verantwoordelijkheden in organisaties verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals 
hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20171019-model-Professioneel-Statuut-Jeugdhulp-en-Jeugdbescherming.pdf
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2.  Beroepsethiek en wetgeving:  
Kompas voor de jeugdhulp  
en jeugdbescherming 

Inleiding
Beroepsethiek is voor iedereen van belang, maar is helemaal essentieel voor het werkveld jeugdhulp 
en jeugdbescherming. Het werkterrein heeft een aantal specifieke kenmerken die dwingen tot 
beroepsethisch handelen en die tot ethische dilemma’s kunnen leiden.

In dit hoofdstuk benoemen we een aantal van die kenmerken en verwijzen we aan de hand van 
concrete thema’s naar wetgeving en de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals BPSW, de 
beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor pedagogen. 
 
De wet- en regelgeving is het kader waarbinnen professionals hun handelen richting geven. Deze 
regels gelden in veel gevallen als uiterste en onwrikbare grens. Maar als je de wet volgt, los je niet 
automatisch alle ethische vragen op. Daarnaast geven ook wettelijke regels in bepaalde gevallen 
ruimte voor een professionele afweging. Daarom geven we de samenhang tussen ethiek en de wet- 
en regelgeving aan bij elk thema. 

Kenmerkend voor de jeugdhulp en jeugdbescherming:
  •  Wie de cliënt ook is, de professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming stelt in alle gevallen - mede 

gelet op artikel 3 van het internationaal Verdrag van het Kind - het belang van het kind2 voorop. 
•  In de jeugdhulp en jeugdbescherming heb je niet alleen met het kind te maken, maar ook met 

het gezin, de school of andere betrokkenen. Meer daarover in paragraaf 2.1.
•  Bejegening, bewustzijn van waarden en normen (van jezelf, van het kind en van de ouders), en 

kunnen omgaan met diversiteit zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming van groot belang. 
Daarover gaat paragraaf 2.1.5.

 •  Het kind maakt altijd deel uit van een sociale omgeving met andere mensen, zoals de ouder(s) 
en het gezin (het systeem). Ouders hebben daarbij een specifieke zorgverantwoordelijkheid. Zij 
hebben in beginsel het gezag over het kind. Meer hierover in paragraaf 2.2.

•  Kenmerkend voor het werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming is dat de jeugdprofessional 
te maken heeft met veel verschillende partijen (kind, ouders, school, naasten, andere 
professionals). Lang niet altijd hebben deze partijen eenzelfde belang. Dat vergt van de 
jeugdprofessional dat hij zich steeds bewust is van zijn rol, positie en verantwoordelijkheid. 
Meervoudige partijdigheid vraagt van de professional dat hij op zoek gaat naar het 
gemeenschappelijk belang in het gezinssysteem en daarbij de belangen van het kind vooropstelt, 
zonder andere belangen uit het oog te verliezen. Paragraaf 2.1 gaat hier dieper op in.

•  Dat een jeugdprofessional zich met een cliënt(systeem) bemoeit, is niet altijd op initiatief van 
de cliënt. Het is dus niet altijd uit vrije keuze dat een cliënt een professionele relatie met jou 
aangaat. Kinderen die bescherming nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld ook cliënt worden 
zonder daar zelf om gevraagd te hebben. Soms ontstaat een professionele relatie doordat de 
rechter een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Meer daarover lees je in paragraaf 2.1.4. 

2.    Omwille van de leesbaarheid wordt in dit document gesproken over ‘het kind’ waar 
ook	‘kind	of	kinderen’	of	‘jongere/jongeren’	wordt	bedoeld.

https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-voor-de-jeugd-en-gezinsprofessional
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
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•  Als je samenwerkt met andere professionals dan zijn de privacy van je cliënt en jouw 
geheimhoudingsplicht bij het uitwisselen van gegevens specifieke aandachtspunten. Meer 
informatie vind je in paragraaf 2.4

• In de jeugdhulp en jeugdbescherming is vaak sprake van ketenzorg, waarbij achtereenvolgens 
of tegelijkertijd verschillende hulpverleners een professionele relatie met dezelfde cliënt(en) 
aangaan. Meervoudige professionaliteit of ketenzorg in de jeugdhulp vereist goede 
samenwerking, zorgvuldige regie en helderheid over vakinhoudelijke en procesmatige 
verantwoordelijkheden. Meer daarover in paragraaf 2.6

Onder andere deze aspecten maken werken in de jeugdhulp en jeugd be scherming - ook in 
beroepsethische zin – ingewikkeld.

2.1 De cliënt 

2.1.1 Wie is de cliënt?
In de jeugdhulp en jeugdbescherming is het belangrijk dat je bij iedere opdracht jezelf de vraag stelt 
wie de cliënt is, wie als wettelijk vertegenwoordiger(s) betrokken is/zijn bij het kind of de jongere (en 
daardoor een cliëntsysteem vormen), en wie de opdrachtgever is. Dat is essentieel voor de afwegingen 
die je moet maken over inzagerecht, privacy en het delen van informatie (zie verderop in dit hoofdstuk). 

De cliënt in de beroepscode van BPSW
“De perso(o)n(en) die de morele opdrachtgever is (zijn) en met wie de jeugd- en gezinsprofes-
sional een professionele relatie aangaat. De jeugd- en gezinsprofessional kan met meerdere 
personen tegelijk een professionele relatie aangaan. Bijvoorbeeld wanneer hij niet alleen aan de 
jeugdige maar ook diens ouders/opvoeders of andere betrokkenen professionele hulp verleent. 
Hierbij is een onderscheid mogelijk tussen vrijwillige jeugdhulp en jeugdbescherming en justiti-
ele jeugdhulp, waarbij in dit laatste geval de samenleving, i.c. de daartoe ingestelde instituten, 
opdrachtgever is. De jeugdige kan ook dan echter als morele opdrachtgever worden geduid.. 
Onder cliëntsysteem wordt verstaan: De groep van aan elkaar gerelateerde personen die in het 
leven van de cliënt(en) een (belangrijke) rol spelen. Leden van het cliëntsysteem hoeven niet 
per definitie zelf ook cliënt te zijn, ook al is dat wel vaak het geval. In de jeugdhulp en jeugdbe-
scherming zijn gezin en familie dikwijls het cliëntsysteem van de jeugdige primaire cliënt.”

De cliënt in de beroepscode van NIP 
“De persoon, respectievelijk groep van personen, met wie de psycholoog een 
professionele relatie aangaat, dat wil zeggen een relatie waarin aan de cliënt 
onderzoek, advisering, begeleiding en/of behandeling geboden wordt.”

De cliënt in de beroepscode van de NVO
“De (rechts) persoon op wie het handelen in een professionele relatie rechtstreeks is gericht.”
Een cliëntsysteem is gedefinieerd als
“De personen met wie de cliënt in gezinsverband leeft of heeft geleefd, en andere 
personen met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat, voor zover deze 
personen relevant zijn voor de professionele relatie.”
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Direct bij aanvang van de relatie zorgvuldig vaststellen wie de cliënt is en hoe het cliëntsysteem 
eruitziet, hoort bij goed professioneel handelen. Bepalend voor de beslissing wie daadwerkelijk 
als cliënt(systeem) beschouwd moet worden, is het antwoord op de vraag: wie staat persoonlijk 
centraal als ‘object van onderzoek en hulpverlening’? In de praktijk is dit vaak het kind: zijn gedrag, 
vermogens en persoonlijkheid worden onderzocht. De ouders worden cliënt (in juridische zin) zodra 
het kind object van onderzoek of begeleiding wordt. Als wettelijk vertegenwoordigers van het kind 
oefenen ze de rechten uit die in de wet en beroepscode aan het kind als cliënt zijn toegekend. 

In paragraaf 2.2. staan we uitgebreid stil bij de juridische positie van de ouders met en zonder gezag, 
stiefouders etc. Het aantal (echt)scheidingen neemt toe en er zijn meer en meer samengestelde 
gezinnen. Daarom is het belangrijk om – voordat je start met de begeleiding, behandeling of zorg – goed 
helder te hebben hoe de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn van betrokken ouder(s) en 
volwassenen rondom een kind/jongere. Soms is een cliëntsysteem dermate ingewikkeld dat het handig 
kan zijn om van de posities van de diverse betrokkenen een schematische tekening te maken.
 
Soms vragen ouders zelf om hulp in het besef dat ook hun situatie, houding of aanpak van invloed 
kan zijn op het ontstaan of in stand blijven van de problemen van het kind. Of een ouder blijkt zelf 
psychische problemen te hebben die om hulp of begeleiding vragen. De jeugdprofessional moet in 
zo’n geval een zeer zorgvuldige afweging maken (en hiervan ook melding maken in het dossier) of hij 
zelf een behandelrelatie kan aangaan met de ouder (volwassene) of doorverwijst naar een collega. 
Hij laat hierbij het belang van het kind zwaar wegen. 

De gemeente betaalt voor de jeugdhulp. Daarmee is de gemeente in de zin van de beroepscode ‘de 
externe opdrachtgever’. Jeugdprofessionals worden soms onder druk gezet om hun bevindingen 
– bijvoorbeeld uit een onderzoek – eerst voor te leggen aan die externe opdrachtgever. Met 
als argument dat de opdrachtgever, de ‘klant’ is (wie betaalt, bepaalt). De beroepscode schrijft 
echter voor dat het belang van de cliënt vooropstaat. Dat houdt in dat de jeugdprofessional zijn 
deskundigheid en professionaliteit niet afhankelijk maakt (hoe moeilijk ook) van degene die de 
meeste druk uitoefent of van degene die voor de diensten betaalt. Hij moet zich op grond van de 
beroepscode altijd kunnen verantwoorden tegenover de cliënt. Daarbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen cliënt en opdrachtgever. 

2.1.2 Meervoudige cliëntrelatie
Vaak ga je als jeugdprofessional in de jeugdhulp een meervoudige (cliënt)relatie aan. Zowel het kind 
als de ouders kunnen cliënt zijn, maar ook de groepsleiding of andere derden. En zij kunnen elk hun 
eigen belang hebben. 

Een beroepsethisch dilemma doet zich voor als ‘het belang van het kind’ niet strookt met ‘het belang 
van derden’. Wanneer een jeugdprofessional in een meervoudige cliëntrelatie handelt, werkt hij 
vanuit een meervoudige loyaliteit. De beroepscode vereist dat de privacy en de belangen van de 
cliënten worden beschermd. Dat betekent dat de jeugdprofessional aan de ouders geen gevoelige 
informatie kan geven over een begeleider/instelling zonder toestemming. En dat hij aan de instelling 
geen gevoelige informatie kan geven over het kind en zijn ouders zonder toestemming van de ouders 
en zonder toestemming van het kind als dat ouder is dan 12 jaar. 
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Twee vuistregels: 
1.  rapportage	over	het	kind	wordt	in	eerste	instantie	aan	het	kind/ouders*	

voorgelegd. Zij beslissen of de rapportage onverkort en ongewijzigd kan worden 
uitgebracht aan de begeleider of de instelling. 

2.  rapportage over de begeleider of de instelling wordt eerst aan de begeleider, 
respectievelijk	de	instelling	voorgelegd.	Deze	kan	dan	beslissen	of	de	rapportage	
onverkort	en	ongewijzigd	ter	kennis	van	het	kind/ouders*	wordt	gebracht.

*Daarbij	speelt	de	leeftijd	van	het	kind	een	rol.	Zie	paragraaf	2.2.2.	

2.1.3   Samen beslissen met de cliënt op basis van begrijpelijke informatie
In de Jeugdwet (artikel 7.3.4) is vastgelegd dat geen jeugdhulp wordt verleend zonder toestemming 
van de cliënt (of de wettelijk vertegenwoordiger). 

De jeugdhulpverlener licht de betrokkene op duidelijke wijze, en desgevraagd 
schriftelijk	in	over	het	voorgenomen	onderzoek,	de	voorgestelde	jeugdhulp,	de	
ontwikkelingen omtrent de jeugdhulp en over de geconstateerde opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdhulpverlener 
licht	een	jeugdige	die	de	leeftijd	van	twaalf	jaar	nog	niet	heeft	bereikt,	op	zodanige	
wijze	in	als	past	bij	zijn	bevattingsvermogen.	(artikel	7.3.2,	eerste	lid	Jeugdwet)

Ook in de beroepscodes staat dat de cliënt goed geïnformeerd wordt voordat de professional de 
professionele relatie aangaat (artikel F beroepscode jeugd- en gezinsprofessional, artikel 62 en 63 
Beroepscode NIP; artikel 18 beroepscode NVO):
 

De	jeugd-	en	gezinsprofessional	verschaft	de	jeugdige	cliënt	en	diens	wettelijke	
vertegenwoordigers	de	voor	een	goede	professionele	relatie	relevante	informatie,	
zoveel	mogelijk	in	een	voor	de	cliënt(en)	begrijpelijke	taal	(artikel	F	beroepscode	
jeugd- en gezinsprofessional).

Samen beslissen gaat verder dan het verkrijgen van toestemming. Bij samen beslissen gaat het om 
het nemen van beslissingen door professional en kind en/of wettelijk vertegenwoordiger in een 
gezamenlijk proces. Het gaat om beslissingen over gezondheids- en behandeldoelen, op basis van 
wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en waarden en wensen van de cliënt. Uit de literatuur is 
bekend dat ´samen beslissen´ de kwaliteit van de hulp te goede komt.  

In de Richtlijn Samen beslissen over passende hulp staan handvatten voor het samen beslissen. Het 
is van groot belang dat de jeugdprofessional de ouders en de jeugdige uitnodigt tot samenwerking 
en hen gedurende het hele hulpproces bij de besluitvorming betrekt. Beslissingen hebben immers 
een grote impact op hun leven. Daarom horen de wensen en verwachtingen van ouders en jeugdige 
leidend te zijn. Hún ervaringen, hún kijk op de problematiek en de oplossing ervan vormen het 
uitgangspunt voor de afwegingen die de professional maakt. Actieve deelname van ouders en 
jeugdige bevordert bovendien het effect van de hulpverlening.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp
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In de richtlijn staat dat van de jeugdprofessional wordt verwacht dat hij:
•  de stappen in het hulpproces uitlegt op een manier die voor jongeren/ouders begrijpelijk is
• rekening houdt met de emoties die zijn verhaal oproept 
• ouders en jeugdige de ruimte biedt om te reageren. 

Ook hoort hij uit te leggen welke keuzemogelijkheden er zijn. Om vervolgens samen na te gaan hoe 
zij tegen deze opties aankijken. Welke voorkeuren hebben ouders en jeugdige en wat willen ze juist 
niet? Elke jeugdige heeft, ongeacht zijn leeftijd, het recht om zijn mening te geven. Aan deze mening 
wordt een passend gewicht toegekend: niet de leeftijd maar de capaciteiten van de jeugdige zijn 
leidend. Een jeugdige moet dan wel weten wat er aan de hand is. De jeugdprofessional hoort dus 
duidelijk uit te leggen wat er speelt, op een niveau dat aansluit bij de capaciteiten van de jeugdige.

In principe volgt de professional bij de besluitvorming de voorkeur van ouders en jeugdige. Is de 
veiligheid van de jeugdige in het geding, dan kan dat mogelijk niet. De professional legt in zo’n 
geval duidelijk uit waarom hij een andere keuze maakt, en wat daarvan de gevolgen zijn. Zo komt 
er een proces van gedeelde besluitvorming (shared decision making) op gang. Professionals, ouders 
én jeugdige hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het hulpproces te laten slagen. Zij 
moeten dus samenwerken.

Ook in de projecten cliëntgericht werken van het Programma Professionalisering Jeugdhulp 
& Jeugdbescherming kwam naar voren dat zorg en ondersteuning in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming vraagt om samenwerking tussen de jeugdprofessional en het gezin. Om zo tot 
stappen te komen die de situatie van het kind of de jongere verbeteren. Wederzijds vertrouwen en 
respect vormen daarvoor de basis. 

2.1.4  Werken in het gedwongen kader 
Dat een jeugdprofessional zich met een cliënt(systeem) bemoeit, is niet altijd op initiatief van de 
cliënt. Het is dus niet altijd uit vrije keuze dat een cliënt een professionele relatie aangaat met de 
jeugdprofessional. Kinderen die bescherming nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld ook cliënt worden 
– zonder daar zelf om gevraagd te hebben. Soms ontstaat een professionele relatie doordat de 
rechter een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt.

Als je werkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling, Veilig Thuis, in 
een psychiatrische kliniek waar een kind onvrijwillig is opgenomen, of in de gehandicaptenzorg, dan 
doe je je werk met een bijzondere opdracht. 

Als er sprake is van kinderbeschermingsmaatregel die de rechter heeft opgelegd, bijvoorbeeld een 
gedwongen uithuisplaatsing, dan zal je als jeugdbeschermer vaak het vertrouwen moeten winnen 
van het kind en/of de ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Dat dwingt je tot het maken van veel 
beroepsethische afwegingen. 

Soms heb je als jeugdbeschermer al contact gehad met cliënten om hen te bewegen tot samenwerking, 
voordat een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken (Pagina 31 Memorie	van	toelichting	
Jeugdwet). In de praktijk wordt dit het ‘drangkader’ genoemd. Daarover is veel te doen. Het vindt zijn 
grenzen in het recht op ongestoord gezinsleven (artikel 8 Europees verdrag voor de rechten van de Mens). 

Als je werkt met jeugd die onvrijwillig opgenomen is in de psychiatrie of als je werkt in de 
gehandicaptenzorg, dan kan je te maken hebben met de BOPZ. Die wet wordt vanaf 2020 vervangen 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/ontwikkelagenda
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wet-bopz
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door de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Voor elke gedwongen opname is een 
rechterlijke machtiging (RM) of een in bewaringstelling (IBS) nodig als de persoon geen blijk geeft 
van de nodige bereidheid tot opname en ouder is dan 12 jaar óf als het gaat om een kind jonger dan 
12 jaar en de ouders geen toestemming willen geven voor opname of het onderling niet eens zijn. 

Een RM tot gedwongen opname wordt door de rechter gegeven als:
• de betrokkene gevaar veroorzaakt;
•  het gevaar veroorzaakt wordt door een stoornis van de geestvermogens;
•  het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch 

ziekenhuis kan worden afgewend

De IBS is een noodmaatregel die genomen moet worden door de burgemeester, als er sprake is van 
zo onmiddellijk dreigend gevaar dat de normale procedure tot het verkrijgen van een voorlopige 
machtiging niet afgewacht kan worden. Het systeem van de wet voorziet erin dat de rechter op korte 
termijn toetst of de IBS terecht door de burgemeester is afgegeven en kan worden voortgezet.

In de beroepscodes staat dat je helder moet zijn over de rol die je als professional vervult. Uitleg 
daarover kan bijdragen aan de relatie met de cliënt. Is er sprake van een opgelegde maatregel en dus 
van beperkte zelfbeschikking? Dan moet de jeugdprofessional het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 
binnen de beperkingen zo veel mogelijk tot zijn recht laten komen (art 60 Beroepscode NIP). Daarbij 
is de jeugdprofessional zich bewust van macht en afhankelijkheid in de professionele relatie (artikel 
G en H Beroepscode jeugd- en gezinsprofessional, artikel 10 Beroepscode NVO). Dat stelt dus hoge 
eisen aan beroepsethisch handelen van jeugdprofessionals. 

2.1.5 Respect en cultuursensitief handelen: bejegening en waarden en normen
Respect tonen voor de eigenheid en diversiteit onder cliënten behoort tot de basishouding van een 
professional (artikel  58 beroepscode NIP). Van jou wordt verwacht dat je bereid bent iedere cliënt 
te helpen (artikel C Beroepscode BPSW jeugd- en gezinsprofessional). En dat je respect toont voor 
de waardigheid en persoonlijke levenssfeer van de cliënt (artikel 24 Beroepscode NVO; artikel E 
Beroepscode jeugd- en gezinsprofessional BPSW: art. 57 Beroepscode NIP). Dit vraagt erom dat je 
voortdurend beroepsethische afwegingen maakt. Kijk in het NIP/NVO	themadossier	intercultureel	
vakmanschap  voor meer informatie over dit onderwerp. 

Elk mens heeft zijn eigen waarden en normen. Ook jeugdprofessionals moeten zich hiervan bewust 
zijn. Waarden en normen van de cliënt, ouders en kind, maar ook van jezelf, spelen mee in de 
professionele relatie die je met cliënten hebt. Tuchtklachten gaan vaak over de manier waarop de 
cliënt is bejegend, of althans hoe de cliënt de bejegening heeft beleefd.

Enkele aandachtspunten: 

•   Ouders en kinderen voelen zich pas serieus genomen en gehoord als ze 
begrijpen waarom professionals doen wat ze doen. Alleen als zij in begrijpelijke 
taal het wat en waarom krijgen uitgelegd, kunnen zij eigen beslissingen nemen 
en zich aan een behandelplan verbinden.

•   Het	geven	van	adequate	informatie,	die	begrepen	wordt	door	de	cliënt	en	die	
uit vrije wil wordt gegeven (informed consent) is meer dan een procedurele 

https://www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking/wet-zorg-en-dwang
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/intercultureel-vakmanschap/
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/intercultureel-vakmanschap/
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verplichting	waaraan	professionals	moeten	voldoen	om	toestemming	te	
krijgen van de cliënt. Het is ook een belangrijk methodisch instrument: het kan 
bevorderen	dat	de	cliënt	en/of	ouder	ook	verantwoordelijkheid	neemt.

•   Het	is	belangrijk	om	te	controleren	of	de	cliënt	de	informatie	heeft	begrepen	en	
tot een weloverwogen eigen beslissing of toestemming kan komen.

•   Hoe je cliënten informeert en betrekt bij keuzes vraagt expliciet aandacht in 
intervisie en supervisie.

Diversiteit en de ethische dilemma’s die hiermee samenhangen, vragen aandacht in opleiding en 
scholing, maar vooral ook in reflectie. 

Diverse richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en de ggz generieke module diversiteit 
besteden aandacht aan de eisen die het omgaan met diversiteit stelt aan je professionele handelen. 
Aanbevelingen die gedaan worden zijn o.a.:

•   Wees je bewust van je eigen culturele bagage als je te maken hebt met 
migrantengezinnen. En zorg dat je kennis hebt over de invloed van de 
migratiegeschiedenis,	mogelijke	verschillen	in	opvattingen,	de	opvoeding	en	
ontwikkeling van jeugdigen, en cultuurgebonden problemen (bijvoorbeeld 
eergerelateerd	geweld).	Zet	een	onafhankelijke	tolk	in	(telefonisch	of	fysiek	aanwezig)	
wanneer ouders of jeugdigen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

•		 	Houd	rekening	met	de	mogelijkheden	en	beperkingen	van	diagnostische	
instrumenten	bij	ouders	en	jeugdigen	met	een	migratie-achtergrond.

•   Maak voor verder onderzoek naar leergeschiktheid bij migrantenjeugdigen gebruik 
van	de	Leertoets	Etnische	Minderheden	of	de	Multiculturele	Capaciteitentest.

•		 	Pas	indien	nodig	je	interventies	aan	als	je	werkt	met	migrantengezinnen	en	houd	
rekening	met	specifieke	wensen	van	ouders	en	jeugdigen	met	een	migratie-
achtergrond voor de hulp. 

2.2 De ouders

Ouders zijn meestal de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en spelen dus altijd een rol in de 
jeugdhulp en jeugdbescherming. In dit hoofdstuk geven we globale informatie over hun positie. 
Meer gedetailleerdere informatie staat in de bijlage bij de NVO beroepscode Ouderschap, gezag en 
(echt)scheiding; Op de NIP site staan vragen en antwoorden over het werken met minderjarige 
cliënten; En BPSW heeft een uitgave ‘geheimhouding en privacy’ waarin alle specifieke wetten en 
regels voor jeugd- en gezinsprofessionals worden toegelicht.

2.2.1 Minderjarigheid en gezag 
Als jeugdprofessional in de jeugdhulp en jeugdbescherming heb je vrijwel altijd te maken met een 
minderjarige cliënt en zijn ouders. Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee bij 
het vragen van toestemming, privacy en het delen van gegevens en bij het bepalen wie de wettelijke 
rechten van de cliënt (o.a. inzagerecht dossier, correctierecht) uitoefent. Daarom besteedt dit 
kompas veel aandacht aan de specifieke bepalingen hierover in de wetgeving en in de beroepscodes.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/minderjarige-clienten
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/minderjarige-clienten
https://www.bpsw.nl/publicaties/handreiking-geheimhouding-privacy/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling
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Het uitgangspunt in het familierecht is eenvoudig:

Minderjarigen	zijn	zij	die	de	leeftijd	van	achttien	jaren	niet	hebben	bereikt	en	
evenmin	door	de	rechter	meerderjarig	zijn	verklaard	(artikel	233	Boek	1	van	het	
Burgerlijk Wetboek (BW).

Een	minderjarige	is,	mits	hij	met	toestemming	van	zijn	wettelijke	vertegenwoordiger	
handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet 
anders bepaalt. De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde 
rechtshandeling of voor een bepaald doel. De toestemming wordt aan de 
minderjarige	verondersteld	te	zijn	verleend,	indien	het	een	rechtshandeling	betreft	
ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen 
van	zijn	leeftijd	deze	zelfstandig	verrichten	(artikel	1:	234	BW).	Voor	de	jeugdhulp	
gelden afwijkende regels. 

2.2.2 Toestemmingsregels voor begeleiding, behandeling en onderzoek van minderjarigen 
Voor de begeleiding, behandeling en onderzoek in de hulpverlening gelden afwijkende regels:

•   Voor begeleiding, behandeling en onderzoek van een minderjarige cliënt is 
expliciete toestemming van beide ouders met gezag noodzakelijk. Dit geldt ook 
voor gescheiden ouders met gezag.

•   Minderjarigen tussen 12 en 16 jaar moeten ook zelf toestemming aan de 
jeugdprofessional geven

•   Is	de	minderjarige	16	jaar,	dan	heeft	de	jeugdprofessional	alleen	toestemming	
van	de	16-jarige	zelf	nodig*	(zie	artikel	7.3.4	Jeugdwet;	artikel	7:	450	WGBO).	

*		 	Als	de	jongere	van	16	jaar	of	ouder	ergens	anders	gaat	verblijven	vanwege	de	
behandeling of begeleiding dan is daarvoor wel de toestemming van de ouder 
noodzakelijk.

Dit is ook de lijn in de beroepscodes:  

Jonger dan 12 jaar
Als een kind jonger is dan 12 jaar, dan dienen de ouders met gezag toestemming te 
geven voor het aangaan of voortzetten van de professionele relatie met het kind. Dat 
een kind jonger is dan 12 jaar en dus nog niet mee mag beslissen over het aangaan van 
de professionele relatie, wil nog niet zeggen dat het kind niet betrokken kan worden bij 
beslissingen. In artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben 
om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. 

Tussen 12 en 16 jaar 
 Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan is dubbele toestemming vereist. Dit betekent dat zowel 
de ouders met gezag als de minderjarige moeten instemmen met de aard en de inhoud van de 
professionele relatie. Botsen de meningen? Dan kan de beslissing van de minderjarige de doorslag 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-12-betrekken-kind/?gclid=EAIaIQobChMIjO-UidKb2gIVlR4bCh1b8A3LEAAYASAAEgL5T_D_BwE
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geven wanneer de psycholoog of de jeugd- en gezinsprofessional meent dat dit ernstig nadeel voor 
de jongere kan voorkomen of wanneer de minderjarige de behandeling weloverwogen blijft wensen. 
De psycholoog en de jeugd en gezinsprofessional dienen deze belangenafweging zorgvuldig en 
gemotiveerd vast te leggen in het dossier. Hoe groter de impact van de uitkomsten op het leven van 
het kind, hoe belangrijker het is dat passend gewicht wordt gehecht aan de mening van het kind. 
Daarom moet per geval (en per kind) de waarde worden beoordeeld die kan worden gehecht aan de 
mening van het kind. Het is belangrijk dit zorgvuldig te onderbouwen in het dossier.

 De NVO beroepscode biedt deze ruimte niet (zie noot 4 bij artikel 5 Beroepscode NVO). De NVO heeft 
in haar beroepscode staan dat ook bij kinderen tussen de 12 en de 16 jaar altijd de toestemming 
van beide ouders noodzakelijk is. Dat vindt de beroepsgroep omdat het voor de effectiviteit van het 
handelen van de pedagoog essentieel is dat beide gezaghebbende ouders en het kind vanaf 12 jaar 
instemmen met de interventie. Bovendien heeft een gezaghebbende ouder, in geval van een verschil 
van mening met de andere gezaghebbende ouder, de bevoegdheid zich tot de rechter te wenden met 
een verzoek om vervangende toestemming. De NVO beroepscode wijkt dus af van de wet. 
 
16 jaar en ouder
De Jeugdwet (artikel 7.3.4, derde lid) en de Wgbo (artikel 7: 450 BW - Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst) bepalen dat een jongere vanaf 16 jaar geheel zelfstandig optreedt in 
zijn contacten met de professional, tenzij die vaststelt dat de minderjarige daartoe (nog) niet in staat 
is. De jongere beslist dus zelf over deelname aan onderzoek en behandeling of begeleiding. Hij mag 
zijn dossier inzien en bepaalt ook of derden - waaronder ook de ouders worden gerekend - gegevens 
mogen krijgen of in kunnen zien. Ouders en andere derden mogen uitsluitend met toestemming 
van de minderjarige worden geïnformeerd. Kortom, een 16-jarige heeft, als het om de professionele 
relatie met de jeugdprofessional gaat, dezelfde rechten als een meerderjarige (wilsbekwame) cliënt. 
De uitzondering daarop is dat jongeren niet zonder toestemming van de gezagdragende ouder(s) 
hun woonplaats kunnen kiezen, anders dan bij hun ouder(s). 

2.2.3 Ouders van een jongere van 16 jaar of ouder
De wet ziet een jongere van 16 jaar en ouder als zelfstandig beslissend als het gaat om het aangaan 
van een professionele relatie met een hulpverlener. Dat wil nog niet zeggen dat de ouders geheel 
‘buitenspel’ staan. Ouders spelen altijd een rol van betekenis in het leven van hun kind, of zij 
nu gezag hebben of niet. En ongeacht de vraag of zij zich al dan niet met de dagelijkse zorg en 
opvoeding bemoeien. Als je als professional het zinvol vindt, kan je de ouders vragen om hun visie 
op de hulpvraag of de situatie van de jongere. Je moet het belang ervan wel zorgvuldig aan de 
jongere toelichten. Als de jongere toestemming weigert om zijn ouders te betrekken, kan je het 
gesprek over het contact met ouders tot deel van de begeleiding maken.
Voor het verstrekken van gegevens aan de ouders van een jongere van 16 jaar of ouder is in 
beginsel toestemming van de jongere nodig. Zonder toestemming kan je dus geen gegevens 
delen. In overleg met de jongere kan je ook ervoor kiezen de gegevensverstrekking te beperken en 
slechts bepaalde informatie verstrekken. 
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2.2.4 Ouderlijk gezag, getrouwde en gescheiden ouders3 
a. Juridisch ouderschap
De wet wijst als juridische moeder de vrouw aan uit wie het kind geboren is. Een uitzondering op 
deze regel geldt voor adoptie. De vrouw die het kind adopteert, wordt door adoptie de juridische 
moeder. De biologische moeder verliest door adoptie haar juridisch moederschap. 

De wet wijst als juridisch vader aan de man die:
•  met de moeder is getrouwd of (sinds 1 juli 2014) geregistreerd partnerschap heeft met de 

moeder op het moment van geboorte van  
het kind.

•  met toestemming van de moeder een vaderloos kind erkent.  
NB: voor het verkrijgen van het gezag is nog een aparte aanvraag nodig.

•  Door de rechter als vader van het kind is aangewezen op verzoek van moeder of kind.

Een kind heeft maximaal twee juridische ouders. Iemand wordt juridisch ouder door: 
•  een huwelijk met de moeder
• erkenning
•  adoptie
•  vaststelling van het ouderschap (duo-ouderschap) 
Sinds 2015 kan ook een vrouw een tweede juridische ouder worden.

b. Gezag
Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen het gezag over 
hun kind gezamenlijk uit. Als daarvan geen sprake is en ook erkenning niet aan de orde is, dan heeft 
de moeder door de geboorte automatisch het eenhoofdig gezag. 

c.	 Gezag	nadat	de	relatie	is	verbroken 
Na hun (echt)scheiding blijven in ruim 90% van de gevallen ouders die samen het gezag hadden ook 
gezamenlijk gezag over het kind uitoefenen. De rechter kan in bijzondere situaties daarna het gezag 
aan één van de ouders toewijzen of aan een derde in het belang van het kind. Meer informatie over 
het gezag na echtscheiding lees je op deze website. 

De wet vereist toestemming van beide ouders of voogd vóórdat de jeugdprofessional met het 
behandelen of begeleiden van een kind onder de 16 jaar mag beginnen. Je moet je als jeugdprofessional 
op de hoogte stellen van de (ouderlijke) gezagsverhoudingen voordat je een professionele relatie 
aangaat. En dus niet pas bij de start van de behandeling en/of het onderzoek. Voor het intakegesprek 
moet er toestemming zijn van beide wettelijke vertegenwoordigers en van de jongere zelf als die ouder 
is dan 12 jaar. Dit kan zorgen voor vertraging bij het starten van de behandeling. Als een wijkteam/de 
gemeente een verwijzing doet, dan kan direct worden uitgezocht hoe het gezag geregeld is. Dus al bij de 
voorbereiding van de beslissing over het toekennen van jeugdhulp. 

Bij getrouwde ouders is toestemming voor het aangaan van een professionele relatie met het 
kind van één van de ouders voldoende, als tenminste de andere ouder geen bezwaar maakt (dit 
wordt ook wel ‘veronderstelde toestemming’ genoemd). De jeugdprofessional mag er immers van 
uitgaan dat ouders elkaar op de hoogte houden van belangrijke zaken in relatie tot onderzoek en 

3.   Pedagogen raadplegen de bijlage bij de NVO beroepscode.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/ouderlijk-gezag-na-scheiding
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behandeling van hun minderjarige kind. Is bekend dat er communicatieproblemen zijn tussen de 
ouders, of zijn de ouders het onderling niet eens over de opvoeding en verzorging van hun kind, 
dan is het aan te bevelen om beide ouders expliciet om toestemming te vragen. Ook de KNMG-
gedragsregels bepalen dat beide ouders om toestemming moet worden gevraagd bij een ingrijpende 
behandeling of wanneer de arts er niet zonder meer van uit kan gaan dat de andere (gescheiden) 
ouder akkoord is. 

Na een scheiding blijven beide ouders de wettelijk vertegenwoordiger van hun minderjarige kind. 
Samen oefenen zij het ouderlijk gezag uit, ook wel co-ouderschap genoemd. Tenzij de rechter anders 
beslist. In dat geval heb je bij de intake de toestemming van beide gezagdragende ouders nodig. 
Beide ouders hebben ook evenveel recht op informatie. De ouder die het kind verzorgt, heeft de 
plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over het kind en advies te 
vragen over beslissingen die genomen moeten worden. 

In de praktijk komt het na een scheiding nogal eens voor dat een van de ouders er moeite mee 
heeft om de andere ouder in te lichten en om toestemming te vragen. Meestal is dat degene 
die de aanmelding van het kind bij de (jeugd)hulpverlening doet. Je kan de aanmeldende ouder 
dan aanbieden om zelf bij de andere ouder om toestemming te vragen. Je zal de aanmeldende 
ouder duidelijk moeten maken dat er zonder toestemming van de andere ouder met gezag geen 
intakegesprek met het minderjarige kind kan plaatsvinden. Al bij aanmelding moet je de ouder(s) 
vertellen dat de toestemming van beide ouders nodig is. Dat is niet alleen juridisch vereist, maar het 
is ook in het belang van het kind dat beide ouders gemotiveerd zijn om mee te werken. Houdt de 
jeugdprofessional zich niet aan de gedragsregel dat de toestemming van beide ouders nodig is voor 
aanvang van de professionele relatie? Dan kan de niet-aanmeldende ouder naar het tuchtcollege 
stappen en zich erover beklagen dat hem of haar niet om toestemming is gevraagd. Of hij of zij kan 
gebruikmaken van het klachtrecht bij de instelling. 

De hoofdregel is dus dat je alles moet doen om de toestemming te verkrijgen van beide ouders 
met gezag – voordat de behandeling kan starten. Het is belangrijk dat goed te documenteren in het 
dossier. Leg je niet neer bij de mededeling dat de andere ouder ‘buiten beeld’ is. Dat het veel tijd en 
energie kost, is geen reden om dan maar genoegen te nemen met de toestemming van slechts één 
van de gezagdragende ouders. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het echt niet lukt om de toestemming te verkrijgen van beide 
ouders voor het aangaan van de professionele relatie. Of er zijn omstandigheden waarin je gegronde 
redenen hebt om aan te nemen dat de belangen van het kind ernstig zouden worden geschaad als een 
van de gezagdragende ouders betrokken wordt bij de professionele relatie. Dat kan het geval zijn bij 
kindermishandeling. Maar zelfs dan mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van 
de hoofdregel dat de toestemming van beide gezagdragende ouders nodig is. 

In de Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling is een stappenplan 
‘Besluitvorming hulp aan kinderen tot en met vijftien jaar zonder toestemming van beide 
gezagdragende ouders’ opgenomen. Daaruit blijkt dat een zorgvuldige belangenafweging moet worden 
gemaakt. Van het besluitvormingsproces moeten aantekeningen worden gemaakt in het dossier. 
Het tuchtcollege toetst primair de procedurele zorgvuldigheid die in het besluitvormingsproces is 
nagestreefd en die onder meer tot uitdrukking komt in de aantekeningen in het dossier. Zo toetst het 
tuchtcollege of de jeugdprofessional een juiste afweging heeft gemaakt. 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/wat-te-doen-als-een-ouder-de-medische-behandeling-van-het-kind-weigert.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/wat-te-doen-als-een-ouder-de-medische-behandeling-van-het-kind-weigert.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/11/11/handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-kindermishandeling 
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Een gezagdragende ouder die over hulp aan het kind (tot 16 jaar) van mening verschilt met de 
andere gezagdragende ouder kan de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming voor 
de hulp. Een voorbeeld is de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Bij de beoordeling van het 
verzoek staat het belang van het kind centraal. Deze procedure duurt maximaal zes weken en kan 
alleen in gang worden gezet door een gezagdragende ouder, niet door een hulpverlener. Ook moet 
een advocaat worden ingeschakeld. Als er voldoende tijd is om op de uitspraak van de rechter te 
wachten met de hulp én de gezagdragende ouder is bereid om deze procedure in gang te zetten,  
dan verdient deze procedure de voorkeur boven een eigen besluit van de hulpverlener.

d. Eén ouder met gezag
Is slechts één ouder gezagdragend, dan dient die alleen toestemming te geven. Het is aan te bevelen 
om bij eenhoofdig gezag aan die ouder te vragen om een schriftelijk document waaruit blijkt dat 
de andere ouder geen gezag (meer) heeft. Dit kan een rechterlijke uitspraak zijn waarin het gezag 
bij een van de ouders is neergelegd. Gegevens over (wijzigingen in) het gezag over de minderjarige 
zijn op te vragen bij het openbare gezagsregister. Het is van groot belang dat de jeugdprofessional 
duidelijkheid krijgt over de gezagssituatie van ouders en dat noteert in het dossier. Hij is hier immers 
ook tuchtrechtelijk op aan te spreken. 

e. Het gezagsregister
Als de jeugdprofessional blijft twijfelen over hoe het gezag geregeld is, kan hij het gezagsregister 
raadplegen.  Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kan schriftelijk worden aangevraagd bij alle 
rechtbanken in Nederland. De volgende gegevens dienen  
te worden vermeld:  
• naam van de minderjarige
• geboortedatum
• geboorteplaats
De rechtbank brengt geen kosten in rekening voor dit uittreksel. 

Ouders die gehuwd zijn geweest dan wel een geregistreerd partnerschap hadden, behouden beiden 
van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen tenzij de rechter 
anders beslist. Moeders die niet getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hadden, 
hebben ook van rechtswege gezag. Omdat dit de hoofdregel is (namelijk van rechtswege gezag), 
komen deze kinderen niet in het gezagsregister voor. In het register worden alleen wijzigingen in het 
gezag opgenomen die bij rechterlijke beslissing zijn uitgesproken. Bijvoorbeeld eenhoofdig gezag (na 
gezamenlijk gezag) of voogdij.

f.	 Informatie	aan	de	ouder	zonder	gezag
De ouder met gezag is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. De ouder zonder gezag is dat 
niet en heeft dus ook niet dezelfde rechten. Zo heeft deze ouder geen recht om toestemming te 
geven (of te onthouden) voor het aangaan van een professionele relatie. Evenmin heeft deze ouder 
recht op inzage in het dossier van het kind. 

Er is echter wel recht op informatie. De ouder met gezag heeft de plicht de ouder zonder gezag te 
betrekken bij belangrijke beslissingen die de persoon en/of de verzorging en opvoeding van het kind 
betreffen (artikel 377b boek 1 BW). Maar ook een derde die over belangrijke informatie over het 
kind beschikt (zoals de jeugdprofessional) moet informatie aan de ouder zonder gezag verstrekken 
als deze daarom vraagt. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:5951
https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister/Paginas/default.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister
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De	ouder	zonder	gezag	heeft	een	zelfstandig	recht	op	informatie	op	hoofdlijnen	
(artikel	1:	377c	BW).

De wetgever heeft de grenzen van deze informatieplicht op grond van artikel	1:377c	BW nauwkeurig 
omschreven. Dit recht is niet afhankelijk van de toestemming van de gezagdragende ouder. Het gaat 
dan, zoals de wetgever aangeeft, om informatie op hoofdlijnen, dus om globale, feitelijke informatie. 
Denk aan de belangrijkste uitkomsten van de hulpverlening en de conclusies die de jeugdprofessio-
nal daaruit heeft getrokken met betrekking tot het kind (onder de 16 jaar). 

Vraagt de ouder zonder gezag om een kopie van het gehele dossier? Dan moet je deze vraag 
voorleggen aan de ouder met gezag als het kind jonger is dan 12, en aan de ouder en de 
minderjarige samen als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is. Toestemming is nodig, want het gaat 
om gegevens over het kind die verder gaan dan globale informatie. 

De grenzen van de informatieverstrekking worden niet alleen bepaald door de geheimhoudingsplicht 
die de professional heeft ten opzichte van het kind. De jeugdprofessional moet er ook voor 
waken dat hij de privacy van de ouder met gezag niet schendt. Als de ouder zonder gezag het 
dossier van het kind inziet en daardoor vertrouwelijke informatie over de andere ouder zonder 
diens toestemming leest, dan wordt de privacy van de ouder met gezag geschonden. Je moet het 
dossier dus zo inrichten dat je aan ieder afzonderlijk gelegenheid tot inzage kan bieden, zonder de 
vertrouwelijkheid van de gegevens van de andere betrokkenen te schenden. 

g. Gezinsvoogdij – onder toezichtstelling (OTS)
Soms stelt de kinderrechter een kind onder toezicht (OTS) en begeleidt een gezinsvoogd/
jeugdbeschermer vanuit een gecertificeerde	instelling. De ouders zijn dan samen met de 
gezinsvoogd/jeugdbeschermer verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De 
gezinsvoogd kan de ouders ook schriftelijke aanwijzingen geven of de kinderrechter inschakelen 
wanneer hij vindt dat het kind uit huis geplaatst moet worden.
Als hulpverlener heb je toestemming nodig voor het aangaan van een professionele relatie van de 
ouders met gezag. De ouders met gezag hebben ook recht op informatie als het kind onder toezicht 
staat. Een gezinsvoogd/jeugdbeschermer is niet belast met het ouderlijk gezag over het kind dat 
onder toezicht staat en is ook geen wettelijk vertegenwoordiger. 

Een voogd heeft wel het gezag. Het onderscheid tussen gezinsvoogd/jeugdbeschermer en voogd is dus 
van groot belang. Een voogd neemt de opvoedingstaak van de ouder over op last van de rechter en 
heeft wettelijk gezag over het kind (artikel 1:245 BW). Is er een voogd aanwezig? Dan dient de jeugd- 
en gezinsprofessional of gedragswetenschapper dus altijd de voogd om toestemming te vragen.

h.	 Informatieplicht	aan	de	gezinsvoogd/jeugdbeschermer

Derden	die	beroepshalve	beschikken	over	inlichtingen	inzake	feiten	en	
omstandigheden die de persoon van een onder toezicht gestelde minderjarige, 
diens	verzorging	en	opvoeding	of	de	persoon	van	een	ouder	of	voogd	betreffen,	

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-09-19#Boek1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdbescherming/vraag-en-antwoord/wanneer-ondertoezichtstelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/15/tk-bijlage-rapport-certificering-van-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-door-het-keurmerkinstituut
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welke	inlichtingen	noodzakelijk	kunnen	worden	geacht	voor	de	uitvoering	
van	de	ondertoezichtstelling,	verstrekken	de	gecertificeerde	instelling	die	de	
ondertoezichtstelling	uitvoert	etc.	(artikel	7.3.11,	vierde	lid	Jeugdwet).

Als je als professional beschikt over informatie die van belang kan zijn voor de ondertoezichtstelling, 
dan moet die informatie verstrekt worden aan de jeugdbeschermer/gezinsvoogd. Gevraagd of 
ongevraagd. Daarvoor is de toestemming van de betrokkene niet vereist en mag het beroepsgeheim 
worden doorbroken. Dat betekent niet dat je alle informatie moet verstrekken, maar wel die 
informatie die noodzakelijk is voor de ondertoezichtstelling. Dat kan dus ook ongevraagd. Ben 
je van oordeel dat je informatie hebt in het belang van de onder toezichtstelling? Dan kan je dat 
melden, bijvoorbeeld als de situatie thuis aanzienlijk is verbeterd of als je zorgen hebt over de 
opvoedsituatie. Je moet dus steeds een beroepsethische afweging maken hoever de (wettelijk 
verplichte) doorbreking van de geheimhoudingsplicht gaat.  

•   Weeg	zorgvuldig	af	welke	gegevens	de	jeugdbeschermer	nodig	heeft	voor	
de uitvoering van de OTS en laat daarbij het belang van het kind de eerste 
overweging zijn. 

•   Wees	open	naar	je	cliënt	dat	er	informatie	mag/	moet	worden	verstrekt	en	welke	
informatie	je	zal	geven	aan	de	gezinsvoogd/jeugdbeschermer

i.	 Stiefouderschap
Bij stiefouders gaat het meestal om de nieuwe partner van een van de gezagdragende ouders. Een 
stiefouder is juridisch gezien alleen verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind 
dat tot het gezin behoort (artikel 1:395 BW). Een stiefouder heeft geen gezag, is geen wettelijk 
vertegenwoordiger en kan geen toestemming geven voor onderzoek of behandeling. Je hebt 
toestemming nodig van de ouder(s) met gezag en/of de minderjarige, afhankelijk van diens leeftijd 
voor het verstrekken van gegevens over de minderjarige aan de stiefouder. Datzelfde geldt wanneer 
de stiefouder aanwezig wil zijn bij gesprekken met het kind. 

Het kan zijn dat je van mening bent dat het zinvol is om de stiefouder bij het onderzoek en/of 
de behandeling te betrekken. Een stiefouder kan immers een belangrijke rol in het leven van de 
minderjarige spelen. Je kan de stiefouder dan vragen om diens visie op de situatie. Daarvoor is geen 
toestemming van ouders en/of minderjarige noodzakelijk. Maar vanuit het oogpunt van zorgvuldig-
heid en openheid moet je dat wel aan de gezagdragende ouders en/of het kind toe lichten.  Het gaat 
hier nadrukkelijk om ‘aan het woord laten’: vragen om een visie op de hulpvraag. En dus niet om het 
verstrekken van gegevens over de jongere aan de stiefouder buiten de gezagdragende ouders en/of 
minderjarige om. 

2.2.5 Werkwijze verkrijgen van toestemming 
Je moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen als je toestemming vraagt aan gezagdragende ouder(s)
voor het aangaan van een professionele relatie met het kind. De beroepscodes stellen schriftelijke 
toestemming niet verplicht. Toch is het aan te bevelen om ook van mondeling gegeven toestemming 
een aantekening te maken in het dossier. Dat voorkomt eventuele misverstanden. 
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Als er toestemming voor onderzoek of begeleiding moet worden gevraagd, dan is het efficiënt om 
toestemmingsformulieren te gebruiken. Binnen instellingen wordt met verschillende varianten 
van formulieren gewerkt. Belangrijk is dat uit het formulier duidelijk moet blijken waarvoor ouders 
precies toestemming geven: aan wie, waarom en om welke gegevens het gaat (zogenaamde gerichte 
toestemming). Een algemene machtiging vooraf – die door veel instellingen wordt gebruikt – is 
voor de jeugdprofessional niet voldoende om toestemming aan te ontlenen. Op het moment van 
ondertekening weten de cliënt en/of de ouders immers (nog) niet om welk onderzoek of welke 
behandeling het gaat. Toestemming moet goed geïnformeerd worden gegeven. Dat is ook van 
belang voor het verdere verloop van de hulpverlening. 

2.3 Het dossier

2.3.1 Dossierplicht 
Je bent als jeugdprofessional verplicht om een dossier aan te leggen, bij te houden en te bewaren 
over alles dat relevant en noodzakelijk is voor de professionele relatie met je cliënt. Die dossierplicht 
staat in de Jeugdwet, de WGBO en de beroepscodes (artikel 7.3.8 Jeugdwet; artikel 7:454 BW; artikel 
M beroepscode jeugd- en gezinsprofessional).

‘Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de geconstateerde 
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en de 
te	diens	aanzien	uitgevoerde	verrichtingen	en	neemt	andere	stukken,	bevattende	
zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede 
hulpverlening aan de betrokkene noodzakelijk is. De jeugdhulpverlener voegt 
desgevraagd een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de in 
het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe’.

‘In het dossier mogen eventueel alleen gegevens van derden (bijvoorbeeld de 
ouders of andere gezinsleden van de jeugdige) worden opgenomen, indien dat 
voor de hulpverlening aan de jeugdige noodzakelijk is. Hiermee is ook duidelijk dat 
op grond van dit wetsvoorstel geen sprake kan zijn van een ‘gezamenlijk dossier’. 
(Memorie	van	toelichting	Jeugdwet) Verwezen wordt naar de Wet bescherming 
persoonsgegevens	waarin	staat:	‘De	verantwoordelijke	treft	de	nodige	maatregelen	
opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
vervolgens	worden	verwerkt,	juist	en	nauwkeurig	zijn’	(artikel	11	lid	2	Wbp).

Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervangen door de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Dossiervorming is ook volgens de Verordening een 
verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dus dat alleen die gegevens 
worden vastgelegd die noodzakelijk zijn en niet meer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor ze worden verzameld en dat de gegevens ook correct zijn.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
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Artikel	1.14	van	de	NIP	beroepscode	gaat	over	het	dossier:	 
De op een cliënt of cliëntsysteem betrekking hebbende verzameling van alle 
gegevens,	die	de	psycholoog	in	zijn	beroepsmatig	handelen	heeft	verkregen	en	
die	deze	bewaart	vanwege	hun	relevantie	voor	kwaliteit	en	continuïteit	van	de	
professionele	relatie.	Persoonlijke	werkaantekeningen	van	de	psycholoog	behoren	
niet	tot	het	dossier.	Zie	ook	de	artikelen	67-70	beroepscode	NIP

De	beroepscode	van	de	NVO	(artikel	31)	stelt	dat	de	pedagoog	in	een	dossier	alle	
gegevens	vastlegt	die	noodzakelijk	zijn	voor	de	kwaliteit	en	de	continuïteit	van	de	
professionele	relatie	en	voor	het	afleggen	van	verantwoording	in	het	kader	van	de	
professionele	relatie.	In	het	dossier	scheidt	de	pedagoog	feiten	van	meningen	en	
vermeldt	hij	de	bron	indien	hij	ook	gegevens	opneemt	die	van	een	ander	afkomstig	
zijn. De pedagoog draagt er zorg voor dat de zienswijze van de cliënt en, voor zover 
relevant, de (verschillende) zienswijzen van de leden van het cliëntsysteem worden 
opgenomen in het dossier. 

Het dossier is dus op de eerste plaats een middel dat ten dienste staat van de kwaliteit en 
continuïteit van de hulpverlening. Het dossier is er ook zodat je kan voldoen aan je plicht als 
jeugdprofessional om verantwoording af te leggen aan je cliënt en eventueel aan een 
klachtencommissie of tuchtcollege. 
In de praktijk blijkt dat beroepsbeoefenaren zich vooral verantwoorden voor de procedure die ze 
hebben gevolgd. Ze schrijven bijvoorbeeld alleen het aantal contactmomenten op. Over de inhoud 
van het primair hulpverleningsproces wordt vaak niets vermeld. Dat is een probleem, want voor 
cliënten en collega’s moet het helder zijn waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dit is ook nodig om 
de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. In een dossier moet een professional dus niet alleen 
verslag doen van wat hij feitelijk heeft gedaan in het kader van intake, diagnostiek en interventie, maar 
hoort hij daarvan ook de onderbouwing en motivering te geven. Dat kan in een korte vorm. 

Ook vermelding van intercollegiaal overleg maakt deel uit van het cliëntdossier. Voor het 
onderbouwen en verantwoorden van het handelen, is het van belang te kunnen laten zien dat je een 
of meerdere collega’s hebt geraadpleegd. Cliënten hebben geen recht op inzage in wat een collega 
heeft gezegd of geadviseerd. Ze hebben wel het recht te weten dat er overleg is gevoerd en wat dat 
betekent voor jouw bevindingen en conclusies.  

2.3.2 Persoonlijke werkaantekeningen
Jouw persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het dossier. Het gaat bij dit soort 
aantekeningen om vragen, indrukken en vermoedens die bij je leven in de aanloop naar een 
definitieve vaststelling of bevinding, zoals bijvoorbeeld een diagnose. Het zijn jouw 
geheugensteuntjes en ze hebben een tijdelijk karakter. 
Persoonlijke werkaantekeningen worden gescheiden van het dossier bewaard en na voltooiing van 
de opdracht vernietigd. Als bepaalde aantekeningen relevant blijken voor de behandeling, moet je ze 
opnemen in het dossier. Deze aantekeningen vallen daarmee dan onder het inzagerecht van de cliënt. 
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2.3.3 Van wie is het dossier? 
Je hebt volgens de beroepscodes een eigen professionele verantwoordelijkheid om een dossier bij 
te houden en te bewaren. Juridisch gezien ben je geen eigenaar van het dossier, maar de cliënt en/
of de ouders zijn dat ook niet. Zij hebben wel de zeggenschapsrechten over de gegevens. Dat wil 
zeggen dat het kind en/of de ouders recht op inzage en afschrift hebben en mogen bepalen wie 
erover kan beschikken of er toegang toe heeft. 
Ouders met gezag en/of het kind hebben de zeggenschapsrechten over hun dossier. Een van de 
belangrijkste zeggenschapsrechten is het recht op inzage in en afschrift van het dossier. 

De jeugdprofessional mag alleen gegevens uit het dossier verstrekken aan anderen als de cliënt 
daarvoor van tevoren uitdrukkelijk, bij voorkeur schriftelijk, toestemming heeft gegeven. Dat geldt 
ook voor het terugkoppelen van gegevens aan de huisarts of het lokale team. Heb je van tevoren 
algemene toestemming gekregen? Dan nog mag je als je concrete informatie wil verstrekken niet altijd 
veronderstellen dat je hiervoor toestemming hebt. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 2.2.5. 

De	jeugdprofessional	is	gebonden	aan	zijn	geheimhoudingsplicht	(artikel	7.3.11	
Jeugdwet	of	artikel	457	Wet	op	de	geneeskundige	behandelovereenkomst;	artikel	88	
wet BIG)

Deze geheimhoudingsplicht is ook onderdeel van de beroepscodes.

2.3.4  Waar wordt het dossier bewaard? 
As jeugdprofessional moet je ervoor zorgen dat het dossier goed is beveiligd en afgeschermd, zodat 
je aan de geheimhoudingsplicht voldoet. Daarbij maakt het in principe niet uit of de gegevens op 
papier of digitaal zijn vastgelegd.  
Werkgevers verplichten steeds vaker jeugdprofessionals om te werken in een elektronisch cliëntdossier 
(ecd). Door je geheimhoudingsplicht moet je er zeker van zijn dat alleen degenen die rechtstreeks 
betrokken zijn bij jouw professionele relatie toegang hebben tot het dossier. Daarnaast is het door de 
geheimhoudingsplicht belangrijk dat in een gezinssysteem alleen de cliënt toegang heeft tot dat deel 
van het dossier dat over hem gaat. Je mag dus geen inzage verlenen in het dossier met betrekking tot 
andere gezinsleden. Dat stelt hoge eisen aan de functionaliteit van het ICT-systeem. 

2.3.5 Bewaartermijn van het dossier 

Voor	professionals	die	werken	in	de	(geestelijke)	gezondheidszorg	schrijft	de	Wet	op	
de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een bewaartermijn van het 
dossier voor van 15 jaar of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed 
jeugdhulpverlener	voortvloeit.	Diezelfde	bewaartermijn	schrijft	de	Jeugdwet	voor.

Voor dossiers van minderjarige cliënten geldt als uitgangspunt dezelfde bewaartermijn als bij die 
van meerderjarige cliënten. In de praktijk van de gezondheidszorg is het echter gebruikelijk om 
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deze dossiers langer te bewaren, tot maximaal 15 jaar na het 18e jaar. Voor jeugdprofessionals die 
werkzaam zijn op het terrein van behandeling en begeleiding geldt dus geen juridische verplichting 
tot langer bewaren van het dossier, maar zij kunnen dat overwegen in samenspraak met de 
minderjarige cliënt en diens ouders. 

2.3.6  Vernietigingsrecht 
Een van de rechten van een cliënt is het recht om vernietiging van het dossier te vragen, ook binnen 
de van toepassing zijnde bewaartermijn. De jeugdprofessional moet binnen een maand daaraan 
gehoor geven. Op dat recht zijn wel enkele uitzonderingen. 
De AVG kent het recht op vergetelheid.  
In de beroepscodes zijn ook bepalingen opgenomen over het vernietigingsrecht van de cliënt (artikel M 
beroepscode jeugd- en gezinsprofessional; artikel 70 beroepscode NIP; artikel 36 Beroepscode NVO ). 
Aan te raden is om een verzoek tot vernietiging schriftelijk te laten indienen en het verzoek te 
bewaren gedurende de bewaartermijn. Dit om mogelijke misverstanden te voorkomen.  
Als er een klacht is ingediend tegen de professional of als blijkt dat dat wordt overwogen, dan hoeft 
de professional niet aan het verzoek tot vernietiging te voldoen. De professional kan zich dan met 
behulp van het dossier verweren tegen de klacht.

2.3.7  Recht op afschrift
Cliënten hebben een recht op een kopie van hun dossier. In artikel 31 van de beroepscode van de 
NVO is een bepaling opgenomen over de ruwe testgegevens. Deze behoren wel tot het dossier, maar 
vallen niet onder het afschriftrecht in verband met de auteursrechten die er op testen rust. Het NIP 
hanteert dezelfde gedragslijn. Dat staat in de algemene standaard testgebruik NIP.  

Met de komst van de AVG mogen geen kosten meer in rekening gebracht worden voor een kopie 
van de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt. Als de betrokkene daarom vraagt, moet de 
organisatie een kopie van de gegevens verstrekken. Of de betrokkene op afstand toegang bieden 
tot de gegevens in een beveiligde omgeving. Bij het verstrekken van de informatie en de kopie van 
de gegevens moet ook rekening worden gehouden met de bescherming van persoonsgegevens van 
andere personen. Die mogen niet verstrekt worden. Uitgebreidere informatie tref je aan in paragraaf 
7.3.2 van de Handleiding Algemene verordening persoonsgegevens.

2.3.8  Digitale communicatie en digitale dossiers
Digitale communicatiemiddelen bieden je als jeugdprofessional veel mogelijkheden, maar kunnen 
ook complicaties en risico’s opleveren als het gaat om beveiliging en privacybescherming. Zo kan je 
niet altijd ervan op aan dat de ontvangst van e-mailberichten voldoende is beveiligd of afgeschermd 
tegen meelezen door derden. Je kunt dit het beste bespreken met het kind en/of de ouders. 
Verzend documenten als PDF en beveilig die met een wachtwoord en zet in de onderwerpregel 
‘VERTROUWELIJK’. Gebruik in ieder geval een beveiligde verbinding en verstuur geen e-mail via 
gratis e-mailproviders. Het gebruik van laptops, smartphones en usb-sticks is ook niet zonder 
veiligheidsrisico’s – denk aan verlies of diefstal. Het maken van een back-up verdient aanbeveling, 
net als het gebruik van toegangs- en inlogcodes. 

Met de toenemende digitalisering moet je steeds vaker werken in een digitaal systeem dat de 
werkgever levert. Zo’n systeem moet zo zijn ingericht dat enerzijds de cliënt zijn rechten geldend 
kan maken (o.a. inzagerecht) en anderzijds dat jij als jeugdprofessional je geheimhoudingsplicht kan 
nakomen. Het moet dus mogelijk zijn dat het dossier wordt afgeschermd voor derden. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-vergetelheid
https://www.psynip.nl/uw-beroep/cotan/cotan-beoordelingssysteem-ast-en-beroepscode/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf
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Daarnaast is het belangrijk dat het digitale dossier zo ingericht kan worden dat de delen van de 
verschillende gezinsleden apart kunnen worden opgeslagen. 

2.3.9  Geldigheidsduur gegevens 
Voor de geldigheidsduur van gegevens zijn in de beroepscodes geen richtlijnen opgenomen. Dit 
betekent dat de jeugdprofessional zelf een bepaalde geldigheidsduur aan gegevens toe moet 
kennen. We adviseren om de geldigheidsduur te laten aansluiten bij wat gebruikelijk is in het 
werkveld. Het is aan te bevelen om deze geldigheidsduur in het dossier te vermelden. 
Voor gedragswetenschappers geldt dat ze in hun rapportages moeten vermelden op grond van welk 
onderzoek ze tot de conclusie, aanbevelingen zijn gekomen, wat hun kwalificaties zijn en wat de 
geldigheidsduur is van de rapportage. Juist kinderen ontwikkelen zich en dus hebben rapportages 
een beperkte geldigheidsduur. Dat staat ook in de Algemene standaard testgebruik NIP. 

2.3.10 Scheiden van feiten en meningen

De	Raad	voor	de	Kinderbescherming	en	de	gecertificeerde	instelling	zijn	verplicht	
in	rapportages	of	verzoekschriften	de	van	belang	zijnde	feiten	volledig	en	naar	
waarheid	aan	te	voeren.	(artikel	3.3	Jeugdwet)

Deze bepaling vindt zijn achtergrond in de maatschappelijke discussie over de dossiervoering in 
jeugdbeschermingszaken. In 2013 publiceerde de Kinderombudsman een rapport met diverse 
aanbevelingen over dossiervoering. 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de aanbevelingen van de 
Kinderombudsman overgenomen: 
 •  feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
 •  hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;
 •  beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve formuleringen;
 •  accordering van informatie moet explicieter worden gemaakt in de rapportage;
 •  voor de lezer moet de weging duidelijk zijn van belemmerende en beschermende factoren 

voor de opvoeding van het kind en de conclusie;
 •  rapporten van externe deskundigen moeten in zijn geheel en als bijlage worden toegevoegd 

aan de rapportages.

In 2018 is het ‘Actieplan	Verbetering	Feitenonderzoek	in	de	Jeugdbeschermingsketen.	Respect	
voor kind, ouder en professional’ gepubliceerd. Het doel van het plan is te komen tot goed 
feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van 
ouders en kinderen, zodat jeugdigen beter worden beschermd als hun ontwikkeling gevaar loopt. 
Dit betekent dat de basisbeginselen van deugdelijk feitenonderzoek in de praktijk beter toegepast 
moeten gaan worden: 
 •  het doel van rapporten en verzoekschriften verduidelijken en in begrijpelijke taal opstellen
 •  altijd hoor en wederhoor toepassen
 •  foutieve informatie verwijderen of aanmerken als niet-bruikbaar
 •  inzage verlenen en de procescriteria hiervoor naleven

https://www.psynip.nl/uw-beroep/cotan/cotan-beoordelingssysteem-ast-en-beroepscode/
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/waarheidsvinding
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen
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Als je werkt als jeugdbeschermer of bij de Raad voor de Kinderbescherming of bij Veilig Thuis, dan 
krijg je met de uitvoering van dit actieplan te maken. Op de SKJ-website vind je veel tuchtrechtelijke 
beslissingen over waarheidsvinding. 

De problematiek van zorgvuldig feitenonderzoek speelt zich vaak af binnen de context van complexe 
(v)(echt)scheidingen en is vaak aanleiding voor tuchtklachten. 
In opdracht van de regering is het rapport ‘Scheiden...en de kinderen dan? opgesteld. Hieraan is 
het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade gekoppeld. Daarin staan verschillende acties, 
zoals het verbeteren van de deskundigheid van wijkteammedewerkers. Ook staat hierin dat bekeken 
wordt of nieuwe wetgeving nodig is over de eis dat beide ouders toestemming moeten geven voor 
therapieën of interventies. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk moet worden om ouders 
te verplichten tot therapie bij psychiatrische problematiek. Daaraan zijn uiteraard ook tal van 
beroepsethische aspecten verbonden.

De beroepsethische opdracht is om voldoende oog te hebben voor het belang van 
het	kind	en	dat	zorgvuldig	vast	te	stellen	naast	de	belangen	van	andere	partijen.

Het is niet eenvoudig om te bepalen wat “het belang van het kind” is. Het Comité bij het 
kinderrechtenverdrag heeft daarvoor General Comment nr. 14  gepubliceerd.

2.4 Geheimhouding en privacy

Als jeugdprofessional heb je een geheimhoudingsplicht. Dat staat in de Jeugdwet (artikel 
7.3.11), de WGBO (artikel 7:457 BW) en de Wet BIG (artikel 88). Ook de beroepscodes (artikel J 
Beroepscode BPSW; artikel 71 Beroepscode NIP; artikel 11 beroepscode NVO) kennen artikelen 
over geheimhoudingsplicht en het doorbreken daarvan. Als jeugdprofessional ga je een 
vertrouwensrelatie aan met je cliënt. Vertrouwen is de basis voor een professionele relatie. Juist 
vanwege de zwijgplicht kan een cliënt zich in vertrouwen openstellen voor hulpverlening en met 
de professional soms zeer gevoelige of schaamtevolle gebeurtenissen en gevoelens bespreken. 
De zwijgplicht dient een individueel belang en een maatschappelijk belang: vrije toegang tot de 
jeugdhulp zonder vrees dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt. De cliënt moet 
erop kunnen vertrouwen dat zonder zijn toestemming geen informatie wordt gedeeld met anderen. 
Daarom ben je verplicht tot geheimhouding van de kennis die je verzamelt tijdens begeleiding, 
onderzoek en behandeling voor zover deze informatie vertrouwelijk is. Onder deze verplichting valt 
ook jouw professionele oordeel over de cliënt. Ook na beëindiging van de professionele relatie blijft 
de geheimhoudingsplicht bestaan. Doorbreken van de geheimhouding kan slechts in enkele, bij wet 
geregelde, gevallen of als uitkomst van een ‘conflict van plichten-redenatie’. 

De gegevens die je verkrijgt uit je professionele relatie zijn vrijwel altijd bijzondere persoonsgegevens 
en per definitie privacygevoelig. Daarom is in de omgang daarmee altijd extra zorgvuldigheid 
geboden op basis van wetgeving en beroepscodes.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in:
 •  artikel 10 lid 1 van de Grondwet;
 • artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele  
  vrijheden (EVRM);

http://www.skjeugd.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/rapporten/2018/02/22/rapport-scheiden...en-de-kinderen-dan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/09/uitvoeringsprogramma-scheiden-zonder-schade
https://www.kinderrechten.nl/general-comment-nr-14-over-het-belang-van-het-kind/
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 •  artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
 •  artikel 16 Verdrag inzake de rechten van het Kind.

Soms is het noodzakelijk om de geheimhouding te doorbreken in het belang van de cliënt of voor de 
veiligheid van anderen. Er zijn 4 gronden voor het doorbreken van je geheimhoudingsplicht: 
•  je hebt toestemming van de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger (paragraaf 2.4.1) 
•  er is een meldrecht (paragraaf 2.5.1)
•  er is een informatieplicht (meldplicht) (paragraaf 2.5.5 en 2.5.6)
•  er is sprake van een conflict van plichten (paragraaf 2.5.7)  

Van groot belang is dat je steeds uitlegt – ook in het dossier – waarom je gegevens wil of moet 
delen met derden. 
Meestal is toestemming van de ouders en/of het kind noodzakelijk om gegevens te mogen uitwisselen 
met een derde. Voor de cliënt moet duidelijk zijn welke gegevens gedeeld worden en met welk doel 
(gerichte toestemming). Bovendien mogen er alleen gegevens worden gedeeld als het doel niet zonder 
of met minder gegevens kan worden bereikt. En er mogen niet meer gegevens worden gedeeld dan 
noodzakelijk is voor het beoogde doel (vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit).
 

2.4.1 Toestemming
Met de komst van de AVG worden strenge eisen gesteld aan het krijgen van toestemming van de 
cliënt/wettelijk vertegenwoordiger voor het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde.
 
•  Toestemming moet vrij gegeven zijn 
Dat betekent dat de cliënt daadwerkelijk de keuze moet hebben om te weigeren, zonder dat daar 
negatieve consequenties aan verbonden zijn. Dat is in de jeugdhulp niet altijd het geval. 

Bijvoorbeeld in de relatie tot de gemeente zal de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger informatie 
moeten geven omdat anders geen beslissing kan worden genomen over het al dan niet verstrekken 
van jeugdhulp. In die fase in de jeugdhulp zijn de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
van toepassing. Bij de voorbereiding van een besluit verzamelt een bestuursorgaan, de gemeente of 
iemand die namens de gemeente mag beslissen de nodige kennis over de relevante feiten en de af te 
wegen belangen (artikel 3.2. Awb). De aanvrager verschaft de gegevens die nodig zijn voor de beslissing 
over de aanvraag en waarover hij kan beschikken (artikel 4:2 Awb). De jeugdprofessional kan dus alleen 
gegevens verstrekken namens de (toekomstige) cliënt als die daar toestemming voor geeft. 
In de jeugdbescherming speelt het krijgen van toestemming van de cliënt een andere rol als er 
sprake is van het uitvoeren van een opdracht van de rechter. 

• Toestemming moet specifiek en geïnformeerd gegeven worden
Dat betekent dat de jeugdprofessional de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger zorgvuldig moet 
informeren zodat deze vrijelijk en welingelicht een besluit kan nemen.  

•  Toestemming moet ondubbelzinnig zijn 
Het moet volstrekt duidelijk zijn dat de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft 
gegeven. Er mag geen twijfel over bestaan.

Als jeugdprofessional moet je zelf altijd een professionele afweging maken welke informatie je deelt 
en of het delen in belang is van het kind. Het feit dat toestemming gegeven is, maakt niet dat dan 
alles maar gedeeld kan worden. Je hebt een professionele verantwoordelijkheid om zorgvuldig af te 
wegen of en zo ja welke informatie wordt verstrekt aan een derde. 
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Derden kunnen zowel beroepskrachten binnen de instelling zijn als daarbuiten. Denk aan de 
huisarts, het lokale team/wijkteam of een collega bij een andere instelling. In beginsel wordt alleen 
met toestemming die informatie gedeeld die noodzakelijk is voor de ander om zijn werk te kunnen 
verrichten. Daarbij geldt de regel: “need to know” en niet “nice to know”.

Beroepsethisch kan een dilemma ontstaan als een van de ouders met gezag geen toestemming wil 
geven voor het verstrekken van gegevens aan een derde. Of als de jongere van 16 jaar of ouder 
geen toestemming wil geven voor het delen van informatie met ouders, terwijl dat naar het oordeel 
van de jeugdprofessional wel wenselijk is. Het allerbelangrijkste is dat bespreekbaar te maken met 
de betrokkenen, ruggespraak te houden met collega’s of via het beroepsethisch spreekuur van de 
beroepsvereniging advies in te winnen.  
Vind je het noodzakelijk om de geheimhoudingsplicht te doorbreken? Dan is het belangrijk dat je 
alles hebt gedaan om die toestemming te verkrijgen, je daar gegronde redenen voor hebt en je 
daarover aantekening maakt in het dossier. 

In sommige gevallen bestaat er een meldrecht. Bijvoorbeeld bij Veilig Thuis als je bij een vermoeden 
van kindermishandeling of huiselijk geweld de stappen van de meldcode Kindermishandeling en 
huiselijk geweld hebt doorlopen. Daarnaast bestaat een informatieplicht aan de jeugdbeschermer 
als die betrokken is bij een kind en je beschikt over informatie die van belang kan zijn voor de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling. 

2.4.2 Rechtstreeks betrokkenen 
Als er andere beroepskrachten rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding, het onderzoek of de 
behandeling, dan heeft de jeugdprofessional geen toestemming van het kind en/of diens ouders 
nodig om gegevens uit te mogen wisselen. De ouders en cliënt moeten hierover van tevoren worden 
geïnformeerd. De jeugdprofessional moet zich een eigen professioneel oordeel vormen over welke 
collega’s of beroepsbeoefenaren kunnen worden beschouwd als directbetrokkenen. Uitgangspunt 
hierbij is dat dit oordeel losstaat van de mening die de instelling hierover heeft. 
Rechtstreeks betrokken wordt vaak te ruim uitgelegd. 

 

Het gaat om degene die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van die jeugdhulp 
en degene die optreedt als vervanger van de jeugdhulpverlener, voor zover 
de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te 
verrichten	werkzaamheden	(artikel	7.3.11,	tweede	lid	onder	a	Jeugdwet).

Het moet dus gaan om dezelfde professionele relatie of behandelovereenkomst. Teamgenoten zijn 
niet per definitie rechtstreeks betrokkenen.

2.5 Meldrecht, meldcode, informatieplicht en meldplicht 

2.5.1 Meldrecht 
Zoals eerder aangegeven kan je als jeugdprofessional je geheimhoudingsplicht alleen bij hoge 
uitzondering doorbreken. Wanneer een kind (mogelijk) gevaar loopt, bijvoorbeeld in het geval van 
kindermishandeling of huiselijk geweld, mag dat wel. In zulke gevallen heb je een meldrecht.  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/
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Professionals	die	beroepshalve	beschikken	over	inlichtingen	die	noodzakelijk	
kunnen	worden	geacht	om	een	situatie	van	huiselijk	geweld	of	kindermishandeling	
te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, kunnen aan 
Veilig	Thuis	deze	inlichtingen	desgevraagd	of	uit	eigen	beweging	verstrekken	zonder	
toestemming	van	degene	die	het	betreft	en	indien	nodig	met	doorbreking	van	de	
plicht	tot	geheimhouding	(artikel	5.2.6	Wmo	2015).

Van dat meldrecht maak je gebruik door het volgen van de meldcode Kindermishandeling en 
Huiselijk geweld (paragraaf 2.5.3): 

Iedere	jeugdhulpaanbieder	en	gecertificeerde	instelling	heeft	een	meldcode	
kindermishandeling	en	huiselijk	geweld	en	bevordert	het	gebruik	daarvan	(artikel	
4.1.7 Jeugdwet).

Er is ook een meldrecht tegenover de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) (artikel 1:240 
BW) als die informatie vraagt in het kader van een onderzoek naar de noodzaak van een 
kinderbeschermingsmaatregel. Ook hierbij is de hoofdregel dat je transparant bent tegenover de 
cliënt en eerst vraagt of de cliënt op de hoogte is. In artikel	12	van	de	beroepscode	NVO staat dat zo 
nodig zonder toestemming van de cliënt informatie mag worden verstrekt aan de RvdK.  In het vijfde 
lid van artikel 12 zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen. 

2.5.2 Verwijsindex risicojongeren 
Iedere gemeente heeft een verwijsindexjongeren (VIR). Met als doel te zorgen voor vroegtijdige en 
onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden, zodat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of 
bijsturing kunnen verlenen. Om zo daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor 
een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen. 

Een meldingsbevoegde kan daarin zonder toestemming van de cliënt melden 
als	hij	een	redelijk	vermoeden	heeft	dat	de	jeugdige	door	een	of	meer	in	de	
Jeugdwet	genoemde	risico’s	in	de	noodzakelijke	condities	voor	een	gezonde	en	
veilige	ontwikkeling	naar	volwassenheid	daadwerkelijk	wordt	bedreigd	(artikel	
7.1.2.1.tweede lid Jeugdwet).

https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
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De VIR koppelt professionals aan elkaar. Daadwerkelijke uitwisseling van gegevens mag echter niet 
zonder toestemming van de jongere of zijn wettelijk vertegenwoordiger. De beroepscodes schrijven 
voor dat bij voorkeur van tevoren openheid betracht wordt tegenover de cliënt, ook al wordt er 
gebruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. 

NIP en NVO hebben over het melden aan de VIR een factsheet gemaakt.

2.5.3 De meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld 
Iedere jeugdprofessional heeft de plicht om eraan bij te dragen dat een kind veilig kan opgroeien. Je 
moet dus ook kunnen uitleggen waarom je géén gebruik hebt gemaakt van je meldrecht als dit voor 
de hand had gelegen! Er is een wettelijk meldrecht, maar dat is niet hetzelfde als meldplicht. Het 
betekent dus dat je zelf zorgvuldige afwegingen moet maken of en zo ja wat je meldt. 

Verwacht wordt dat je de stappen in de meldcode Kindermishandeling en huiselijke geweld volgt. 
In de meldcode staan de stappen die gevolgd moeten worden bij een vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Veel instellingen hebben een eigen meldcode waarin de stappen 
verder zijn uitgewerkt. Daarnaast hebben veel instellingen een aandachtsfunctionaris voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling die kan adviseren. De werkgever heeft een wettelijke verplichting 
om een meldcode te ontwikkelen en te gebruiken. Bij het zorgvuldig doorlopen van de stappen uit 
de meldcode en het goed kunnen motiveren daarvan, zal het tuchtcollege een doorbreking van de 
geheimhoudingsplicht niet snel tegenwerpen. 

Soms ontstaan er risico’s voor kinderen door de situatie waarin hun ouder(s) verkeren, bijvoorbeeld 
als ouders zwaar verslaafd, ernstig ziek of zeer depressief zijn. Meer informatie vind je op de Website 
psychische problemen en ouderschap. Deze ‘oudersignalen’ kunnen alleen worden opgepakt als de 
beroepskracht weet dat zijn volwassen cliënt kinderen heeft die van hem afhankelijk zijn. Daarom stelt 
de wet verplicht dat de meldcode een ‘kindcheck’ moet bevatten. Meer informatie over de ‘kindcheck’ 
die uitgevoerd moet worden door iedereen die beroepsmatig met volwassenen te maken heeft, staat 
in de toelichting	op	het	basismodel of op de website van Augeo.

Een van de stappen in het stappenplan van de meldcode is dat je het vermoeden van 
kindermishandeling met de ouders bespreekt. Op basis van je vertrouwensrelatie moet je je 
daarvoor in ieder geval inspannen. Ouders hebben het recht ingelicht te worden over de zorgen 
en vermoedens van de jeugdprofessional. In het gesprek met de ouders kan ook hun zienswijze 
worden gehoord. Dat kan leiden tot bijstelling van je bevindingen of vermoedens. Brengt het vragen 
van toestemming jou of het kind in gevaar? Of weigeren de ouders expliciet toestemming? Dan 
kan je van het gesprek met ouders afzien, je geheimhoudingsplicht doorbreken en gebruikmaken 
van je meldrecht. Overleg altijd met een collega (geanonimiseerd). Je moet het besluit tot melden 
zorgvuldig onderbouwen en vastleggen in het dossier. 

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2018/09/Verwijsindex-Risicojongeren-VIR-juli-2018.pdf
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/veelgestelde-vragen/de-verwijsindex-risicojongeren-vir-wat-mag-u-als-pedagoog-wel-en-niet-.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.trimbos.nl/psychische-problemen-en-ouderschap
https://www.trimbos.nl/psychische-problemen-en-ouderschap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/
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EMDR
NEDERLAND

VERENIGING

nederlandse wetenschappelijke vereniging
voor seksuologie

Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode uitgebreid met een afwegingskader voor pedagogen, 
psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kader 
is gemaakt door BPSW, NIP, NVO en een aantal andere beroepsverenigingen. Ook andere 
beroepsgroepen, zoals medici, verpleegkundigen en onderwijsprofessionals hebben een 
afwegingskader. Die vind je in de toolkit. 
Het afwegingskader biedt je handvatten om te beoordelen of er sprake is van dusdanig ernstig huiselijk 
geweld of kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is 
aangewezen. Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de vierde stap in de meldcode, 
de weging. Een andere belangrijke verandering is dat in stap 5 het eerdere onderscheid tussen óf 
hulpverlenen óf melden vervalt, als na toepassing van het afwegingskader de conclusie is dat melden 
bij Veilig Thuis aangewezen is. Dat betekent dat je naast melden bij Veilig Thuis tegelijkertijd zelf hulp 
kan (blijven) bieden of organiseren, al dan niet in samenwerking met Veilig Thuis.

2.5.4  Verzoek om informatie van Veilig Thuis of Raad
Het komt voor dat Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming de jeugdprofessional 
(telefonisch) vraagt informatie te verstrekken over een kind en/of de ouders. De jeugdprofessional 
doet er in zo’n geval goed aan Veilig Thuis of de Raad te melden dat hij de ouders hiervoor eerst 
om toestemming moet vragen. Als Veilig Thuis of de Raad vindt dat dit niet hoeft, dan kan de 
jeugdprofessional zeggen dat hij hierin een eigen professionele afweging in overeenstemming 
met de beroepscode maakt. Het verdient de voorkeur om de informatie schriftelijk te verstrekken, 
zodat het antwoord vooraf aan de ouder/het kind kan worden voorgelegd. Als het niet lukt om 
toestemming te verkrijgen van de ouder en/of het kind, dan mag je op grond van je meldrecht 
informatie verstrekken. 
Veilig Thuis zelf mag gegevens verwerken zonder toestemming van de betrokkene (artikel 5.1.6 tweede 
lid Wmo 2015). Dat kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals gegevens over de gezondheid.  

https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Dossier-Kindermishandeling/7968-1/Meldcode_Afwegingskader_okt_2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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2.5.5 Informatieplicht in OTS-situatie
Als jeugdprofessional heb je een informatieplicht aan de gecertificeerde instelling (artikel 7.3.11 
vierde lid Jeugdwet). Beschik je beroepshalve over informatie over een jongere die onder toezicht 
staat (OTS) en die de jongere, zijn verzorging, opvoeding of zijn ouder(s) betreft? Dan moet die 
informatie aan de jeugdbeschermer/gezinsvoogd worden gemeld als dat van belang kan zijn voor de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dat kan zonder toestemming van de betrokkenen en als dat 
nodig is met doorbreking van de geheimhoudingsplicht. 
Deze plicht houdt dus niet in dat je het hele dossier of delen daarvan moet overdragen. Je moet 
een zorgvuldige afweging maken welke informatie noodzakelijk kan zijn voor de jeugdbeschermer 
voor de uitoefening van zijn taak. Het leveren van die informatie kan gevraagd en ongevraagd en 
gaat niet alleen over wat niet goed gaat, maar kan ook gaan over positieve ontwikkelingen. Ook 
als informatieverschaffing plaatsvindt in het kader van deze wettelijke verplichting is openheid 
tegenover de cliënt en ouders geboden. Je doet er goed aan om ouders, zo mogelijk vooraf, in te 
lichten over het doel van het informeren van de jeugdbeschermer en om welke gegevens het gaat. 
Dat is belangrijk in het kader van de vertrouwensrelatie die je met hen hebt. 

2.5.6 Meldplicht bij calamiteiten en geweld
Naast het doorbreken van het beroepsgeheim op basis van een meldrecht bestaat er ook in sommige 
situaties een meldplicht voor aanbieders/werkgevers. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) moeten calamiteiten en geweld binnen de hulpverlening worden gemeld: 

De	jeugdhulpaanbieder	en	de	gecertificeerde	instelling	melden	calamiteiten	en	
geweld	bij	de	verlening	van	jeugdhulp	en	jeugdbescherming	aan	de	inspectie	
(artikel	4.1.8	Jeugdwet).

Veel instellingen hebben intern beleid over dit onderwerp. Daarin kan vastgelegd zijn wat de 
gedragslijn is als jij of een collega te maken krijgt met agressie in de hulpverleningsrelatie.
Meer informatie over het melden bij de inspectie vind je op de website van de IGJ.

Beroepsethisch gezien moet je jezelf onthouden van iedere vorm van 
grensoverschrijdend gedrag (artikel T beroepscode BPSW, artikel 54 en 57 
Beroepscode NIP; artikel 25 Beroepscode NVO). 
Je bent verplicht om collega’s aan te spreken als je van mening bent dat zij in strijd 
met de beroepscode handelen (artikel W Beroepscode BPSW, artikel 14 en 30 
Beroepscode NVO, artikel 34 Beroepscode NIP). 

2.5.7	 Conflict	van	plichten
Als je gegronde redenen hebt om aan te nemen dat de cliënt of anderen door toedoen van de cliënt 
gevaar lopen, dan mag je onder strikte voorwaarden je geheimhoudingsplicht doorbreken. 
Voor alle duidelijkheid: de vertrouwelijkheid binnen de hulpverlening is essentieel. Toestemming 
van de ouders/cliënt is altijd nodig om die geheimhoudingsplicht te mogen doorbreken. Je moet 
je als professional dus altijd tot het uiterste inspannen om toestemming te krijgen als je van 
mening bent dat er gegevens gedeeld moeten worden met derden. Bij hoge uitzondering kan je je 
geheimhoudingsplicht doorbreken als er sprake is van een conflict van plichten. Aangezien daarvoor 
strenge eisen gelden, zal een dergelijke situatie zich niet snel voordoen. 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/meldingen/melden-voor-instellingen
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Bij een conflict van plichten worden vaak de volgende cumulatieve criteria (Handboek 
gezondheidsrecht- Leenen e.a.) gehanteerd: 

•  Toestemmingsvereiste 
Is alles in het werk gesteld om toestemming van de cliënt tot doorbreking van het geheim te 
verkrijgen?

•  Schadevereiste 
Levert het niet doorbreken van je geheimhoudingsplicht naar alle waarschijnlijkheid ernstige 
schade op?

•  Conflict van plichten 
Verkeer je in gewetensnood door het handhaven van de zwijgplicht?

•  Subsidiariteit 
Is er geen andere weg dan doorbreken van het beroepsgeheim om het probleem op te lossen? 

•  Doelmatigheid 
Het moet vrijwel zeker zijn dat door de geheimdoorbreking de schade aan de ander (of de cliënt 
zelf) kan worden voorkomen.

•  Proportionaliteit 
Het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden,

Als je op grond van een professionele afweging tot de conclusie komt dat aan bovenstaande criteria 
is voldaan, dan kan je je geheimhoudingsplicht bij uitzondering doorbreken op grond van een ‘conflict 
van plichten’. Het is belangrijk daarbij ook een ervaren collega te raadplegen. Aan die collega kan je 
de informatie geanonimiseerd voorleggen. Belangrijk is dat je jouw inspanningen en afwegingen heel 
zorgvuldig in het dossier vastlegt. Daar kan je op terugvallen als er vragen of klachten komen.

In de factsheet van de BPSW staat voor de jeugd- en gezinsprofessionals een stappenplan. Daarmee kan 
je als jeugd- en gezinsprofessional bepalen wat te doen bij een conflict van plichten waarin je enerzijds 
verplicht tot geheimhouding en tegelijkertijd tot de conclusie komt dat een zwaarwegend belang van de 
cliënt en/of het cliëntsysteem het noodzakelijk maakt informatie te verstrekken aan een derde. 
 
Voor pedagogen staat in artikel 13 van de beroepscode NVO een stappenplan hoe te handelen in het 
geval van een conflict van plichten. 
De artikelen 74 -76 van de beroepscode NIP gaan daar ook over. Op de NIP-website staat een toelichting.

2.6 Samenwerken, ketenzorg, regie
In het Kwaliteitskader Jeugd, een door het veld ontwikkelde en aanvaarde veldnorm, staat de 
gemeenschappelijke basis voor professionals (zie ook paragraaf 1.4). Van iedere jeugdprofessional 
wordt verwacht dat die deze basisbeginselen tot uitgangspunt neemt: 
•  Werken vanuit een integrale blik: breder kijken, meer zien. Professionals hebben een integrale 

blik, waarbij ze oog hebben voor het functioneren van jeugdigen en ouders in de verschillende 
levensgebieden en de invloed die hier vanuit gaat. Hierbij dragen ze bij aan een integrale 
afweging, zowel bij de analyse van de vraag als bij de mogelijke oplossingen.

•  Samenwerken: professionals stemmen, in dialoog met ouders en jeugdigen, af met andere 
professionals en (vrijwilligers)netwerken met aanvullende deskundigheid. Ze benutten deze 
deskundigheid en activeren ouders en jeugdigen dit ook te doen, zodat ze optimale hulp en 
ondersteuning krijgen. Professionals herkennen en erkennen hierin hun eigen grenzen en 
elkaars vakmanschap.

https://www.bpsw.nl/publicaties/factsheet-privacy-geheimhouding-spreken-of-zwijgen/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/wel-doorbreken-beroepsgeheim/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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•  Uitgangspunt is dat er integrale hulp wordt geboden. Daarmee wordt bedoeld dat er bij 
problemen op meerdere leefgebieden hulp wordt aangeboden in samenhang. Denk aan 
opvoeding, psychisch of fysiek functioneren, financiën, huisvesting, onderwijs en dergelijke.  
Er vindt afstemming plaats tussen jeugdigen, ouders, mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals. Dit betekent dat de coördinatie van de hulp samen met het gezin(systeem) 
plaatsvindt, de hulp onderling wordt afgestemd en het gezin niet wordt doorverwezen maar dat 
aanvullende hulp ‘erbij wordt gehaald’.

Het bieden van integrale hulp vraagt van professionals dat ze samenwerken en dat er regie 
plaatsvindt. Dergelijke uitgangspunten zijn ook te vinden in de beroepscodes:

Samenwerking in de hulp- en dienstverlening  
De	jeugd-	en	gezinsprofessional	zet	zich	in	voor	een	goede	en	efficiënte	
samenwerking en een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en draagt 
daarmee bij aan een transparante en eenduidige regie van de hulpverlening.
Toelichting:
•   In de jeugdhulp en jeugdbescherming is sprake van ketenhulpverlening. Mede 

gelet	op	de	extra	afhankelijke	positie	van	de	jeugdige	cliënt	heeft	de	jeugd-	en	
gezinsprofessional ook de verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat 
duidelijk	is	wie	de	regie/coördinatie	heeft,	wie	inhoudelijk	eindverantwoordelijk	
is,	wie	aanspreekpunt	is	voor	de	cliënt	en	dat	het	tijdspad	duidelijk	is.	In	geval	
de	jeugd-	en	gezinsprofessional	ook	de	casemanager	bij	betreffende	cliënt	
is, draagt hij die verantwoordelijkheid zelf en draagt hij tevens zorg voor een 
regelmatige	evaluatie	van	de	samenwerking.(artikel	N	Beroepscode	voor	jeugd-	
en gezinsprofessionals).

Onverminderd de verantwoordelijkheid voor het eigen professioneel handelen 
dragen psychologen medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen 
van het team waarvan zijn deel uitmaken.  
Ook	wordt	verwacht	dat	de	psycholoog	hulp	en	steun	biedt	aan	collega’s	(artikel	31	
NIP Beroepscode) 

In	artikelen	29	en	30	van	de	Beroepscode	NVO	wordt	uitgebreid	stilgestaan	bij	
interdisciplinaire	samenwerking	en	assistentie.

Het samenwerken vraagt ook om gegevensuitwisseling en dus om zorgvuldige toepassing van de 
wetgeving op dit vlak en wat daarover in de beroepscodes staat. In de Wegwijzer beroepsgeheim 
in samenwerkingsverbanden staan aandachtspunten. De door gemeenten, branches en 
beroepsverenigingen ontwikkelde PrivacyApp helpt je bij het maken van je afwegingen.

  

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/20141218Wegwijzer-beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden.pdf
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/20141218Wegwijzer-beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden.pdf
https://www.jeugdconnect.nl/privacy/
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  Samenwerken vraagt om kennis van elkaars expertise 
Om effectief te kunnen samenwerken in het belang van de cliënt(systeem) is het belangrijk dat de 
professional zich bewust is van de grenzen van zijn eigen bekwaamheid en weet wat de expertise is 
van andere professionals. In de beroepscodes is ook de norm opgenomen dat de professional geen 
werk aanvaardt waarvoor hij de deskundigheid mist. 

Beroepsuitoefening en samenwerking
De jeugd- en gezinsprofessional draagt vanuit zijn eigen deskundigheid bij aan de 
ketenhulpverlening,	erkent	daarbij	de	grenzen	van	zijn	eigen	expertise	en	is	bereid	
zijn professionele oordelen ter discussie te stellen.
Toelichting: 
De inzet en erkenning van de eigen beroepsdeskundigheid van de jeugd- 
en	gezinsprofessional	is	essentieel	voor	de	kwaliteit	van	de	jeugdhulp	en	
jeugdbescherming	en	draagt	bij	aan	goede	samenwerking	in	artikel	N	genoemd	
(artikel	O	beroepscode	jeugd-	en	gezinsprofessional).

Grenzen van de eigen deskundigheid
Psychologen	nemen	in	hun	beroepsmatig	handelen	de	grenzen	van	hun	
deskundigheid in acht en aanvaarden geen opdrachten waarvoor zij de 
deskundigheid	missen	(artikel	103	beroepscode	NIP).

Beoordelen van de eigen deskundigheid en bekwaamheid en zo nodig verwijzen  
1. De pedagoog beslist op grond van zijn deskundigheid en bekwaamheid en op grond 
van	zijn	mogelijkheden	of	hij	een	professionele	relatie	met	de	cliënt	aangaat,	conform	
artikel	9.	Indien	nodig	verwijst	de	pedagoog	de	cliënt	of	de	opdrachtgever	naar	een	
andere deskundige. In geval van verwijzing spant de pedagoog zich in om het contact 
tussen	de	cliënt	en/	of	de	opdrachtgever	en	de	deskundige	tot	stand	te	brengen.	 
2. In geval van verwijzing van de cliënt verstrekt de pedagoog, na toestemming van de 
cliënt	zoals	beschreven	in	artikel	11,	alle	relevante	informatie	aan	degene	naar	wie	de	
cliënt is doorverwezen. Zo nodig voert de pedagoog, eveneens na toestemming van 
de cliënt, overleg met degene naar wie de cliënt is doorverwezen, voor zover dit van 
belang	is	voor	goede	hulp	aan	de	cliënt	(artikel	16	beroepscode	NVO)

In de Jeugdwet wordt ervan uitgegaan dat de werkgever het werk toedeelt met in achtnemen van de 
kennis en vaardigheden van de professional (artikel 5.1.1 Besluit Jeugdwet) en dat de professional kan 
werken met in achtnemen van zijn professionele standaard (beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen 
en dergelijke). Van professional en werkgever wordt verwacht dat ze daarover met elkaar het gesprek 
voeren en zo nodig afspraken maken. De professional moet zich kunnen verantwoorden tegenover 
de cliënt en als er een klacht wordt ingediend bij het tuchtcollege. Iedere professional is zelf aan te 
spreken op zijn eigen handelen of nalaten. Dat geldt ook als er in teams wordt samengewerkt. 

Als meerdere professionals bij dezelfde cliënt zijn betrokken, is het ook belangrijk dat duidelijk is wie 
de regie voert. In de zorg geldt de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling 2010 gebaseerd op 
dezelfde uitgangspunten.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/verantwoordelijkheidsverdeling.htm
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  Regie voeren
Voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en 
ondersteuning aan kwetsbare gezinnen is op basis van onderzoeken door het Toezicht Sociaal 
domein een aparte website gemaakt. Daarop staat wat nodig is aan kennis, competenties en 
bevoegdheden voor de regisseur in het sociaal domein. 

In de ggz zoals die onder de Zorgverzekeringswet wordt verleend aan volwassenen, kent men de 
regiebehandelaar. Deze figuur kennen we niet in het jeugddomein. Dat betekent echter niet dat de 
taken van iemand die regie voert niet evenzeer goed geregeld moeten zijn: 

  •  Iedere cliënt heeft er recht op dat het behandelplan wordt opgesteld door een ter zake 
kundige professional

  •  Alle andere professionals (met toestemming van de cliënt) moeten de informatie hebben 
die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen

  •  Regelmatig moet afstemming plaatsvinden
  •  De voortgang moet worden gemonitord en zo nodig moet bijstelling plaatsvinden
  •  Er moet een duidelijk aanspreekpunt zijn voor de cliënt

Iedere professional die samenwerkt is overigens aan te spreken op zijn aandeel in het geheel (ook 
tuchtrechtelijk) en dient de verantwoordelijkheid te nemen om collega’s aan te spreken als daartoe 
aanleiding bestaat.   
Degene die de taak regievoeren op zich neemt, is in het bijzonder op dat handelen of nalaten aan te 
spreken. Maak dus heldere afspraken over wie wat doet. 
 

http://www.regiesociaaldomein.nl/
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3.	 Specifieke	aandachtspunten	voor	het	 
  werken binnen bepaalde werkvelden van  
  de jeugdhulp en jeugdbescherming

 
In aanvulling op de algemene thema’s uit hoofdstuk 2 gaan we in dit hoofdstuk in op een aantal 
specifieke werkvelden en de beroepsethische aandachtspunten die daar kunnen spelen. In het 
kader van dit Kompas worden die dilemma’s en aandachtspunten slechts aangestipt en niet verder 
uitgewerkt. Achtereenvolgens komen aan bod: werken in lokale teams, jeugdbescherming, Veilig 
Thuis, jeugd-ggz en het werken met cliënten met een verstandelijke beperking. 

Kinderen en jongeren zitten ook op school, gaan naar het kinder- of jongerenwerk in hun buurt of 
naar het consultatiebureau, de schoolarts of verpleegkundige. In dit Kompas gaan we niet expliciet 
in op de samenwerking met het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de professionals die 
werken op het terrein van het buurtwerk. 

3.1 Werken in lokale teams
 
Gemeenten moeten zorgen voor een laagdrempelige toegang tot jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Vrijwel alle gemeenten hebben dat gedaan door de inrichting van wijkteams, buurtteams, 
gebiedsteams, ouder- en kind teams, lokale of sociale teams. Wij gebruiken de term lokale teams. 

  Opdrachtgeverschap en verantwoording 
Al deze teams verschillen niet alleen in benaming, opzet en samenstelling, ook de rechtsvorm 
verschilt per gemeente. Soms is het een zelfstandige organisatie waarbij jeugdprofessionals 
in dienst zijn. Soms is het een onderdeel van de gemeentelijke overheid en soms is het een 
samenwerkingsverband waarbij diverse organisaties personeel detacheren. En soms is de juridische 
grondslag van het samenwerkingsverband niet duidelijk.

Voor jou als jeugdprofessional is het belangrijk om te weten wie je (extern) opdrachtgever is als je 
in een lokaal team werkt. Je moet weten van wie je instructies krijgt, aan wie je verantwoording 
moet afleggen en hoe ver die verantwoording gaat. Hierover maak je duidelijke afspraken met 
je werkgever en/of de organisatie waar je gedetacheerd bent of waaraan je diensten verleent in 
opdracht van je werkgever. Ook leg je aan je cliënt uit hoe de situatie in elkaar steekt. De afspraken 
moeten overeenkomen met je beroepscode en de wet. Zo is bijvoorbeeld in paragraaf 6a van de 
Regeling Jeugdwet vastgelegd welke informatie naar de gemeente mag in het kader van facturatie. 
Ook moet helder zijn waar het dossier van een cliënt wordt bijgehouden en hoe gewaarborgd is 
dat jij je aan je geheimhoudingsplicht kunt houden. Vraag daarom aan je werkgever hoe zaken 
zijn geregeld. Jij bent tuchtrechtelijk aan te spreken als het gaat om het waarborgen van de 
vertrouwelijkheid tegenover je cliënt. 
 

  Rolintegriteit
Professionals die werken in lokale teams hebben vaak ook verschillende opdrachten. Soms is 
men belast met het namens de gemeente beslissen (in mandaat) over het inzetten van (niet vrij 
toegankelijke) zorg. In andere gevallen levert men ook kortdurende niet complexe hulp. Of is men 
het steunpunt voor cliënten met chronische problematiek die moeten kunnen terugvallen op het 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2018-07-28
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lokale team. In sommige gemeenten is ook afgesproken dat het lokale team de regie voert als 
meerdere professionals betrokken zijn bij een behandelplan.  

Beroepsethisch is van belang dat de jeugdprofessional helder is tegenover de cliënt 
over	de	rol	die	hij	vervult	(artikel	18	en	23	beroepscode	NVO	en	artikel	11	en	48-51	
beroepscode NIP).

Dit is vooral van belang voor informatie-uitwisseling: de cliënt heeft er recht op dat hij weet wie er met 
welke taak of pet op tegenover hem zit en waarvoor de door hem verstrekte informatie wordt gebruikt. 
  
Als je namens de gemeente in mandaat moet beslissen over het inzetten van niet vrij toegankelijke 
zorg, moet je dat goed kunnen onderbouwen. Dat blijkt uit de rechtspraak van de bestuursrechter. 
Het uitvoeren van zo’n taak kan je voor beroepsethische dilemma’s stellen. Een voorbeeld: 

Wat	doe	je	als	je	voor	je	ogen	een	situatie	ziet	escaleren	omdat	passende	hulp	
niet	tijdig	beschikbaar	is.	Beslis	je	tot	het	inzetten	van	zwaardere	vormen	van	hulp	
dan eigenlijk noodzakelijk is, als een andere meer passende vorm van hulp niet is 
ingekocht?

 
Heb je al een hulpverleningsrelatie met een cliënt? En moet vervolgens de gemeente beslissen 
over het al dan niet verstrekken van niet vrij toegankelijke zorg (gespecialiseerde zorg)? Dan 
vraagt dat om zorgvuldig beroepsethisch handelen. Een medewerker van het lokale team heeft 
bijvoorbeeld uit de hulpverleningsrelatie met een cliënt bepaalde informatie. Deze informatie kan 
niet zonder toestemming van de cliënt de basis vormen voor de beslissing over het inzetten van 
gespecialiseerde zorg die de hulpverlener in mandaat namens de gemeente neemt. Immers op 
grond van je geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit je hulpverleningsrelatie met je cliënt, kan je 
geen informatie verstrekken aan een derde (de gemeente) zonder toestemming van de cliënt.  

Stel jezelf dus steeds de vraag of je de rol van ‘hulpverlener’ en de rol van ‘beslisser 
in mandaat namens de gemeente’ wel kunt verenigen in één persoon.

 
Een ander beroepsethisch dilemma kan zich voordoen als de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger 
ervoor kiest om geen gespecialiseerde hulp te willen ontvangen.

Beroepsethisch kan dit je plaatsen voor het dilemma dat het kind niet de hulp 
krijgt	die	volgens	jouw	inschatting	noodzakelijk	is.	En	wat	doe	je	als	de	cliënt	een	
voorgestelde vorm van hulp niet passend vindt?
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  Grenzen aan eigen vakbekwaamheid
Soms werken in de lokale teams professionals met een specifieke opleiding gericht op het werken 
met jeugd, soms zijn de lokale teams ingericht voor alle burgers van 0-100 jaar en moeten de 
professionals werken binnen de kaders van de Jeugdwet en de kaders van de Wmo 2015.

Beroepsethisch	betekent	dit	dat	je	in	een	dergelijke	setting	je	er	nog	meer	
van bewust moet zijn waar de grenzen van je vakbekwaamheid liggen – is dat 
bijvoorbeeld bij het werken met jeugdigen en gezinnen of is dat bij het werken met 
volwassenen	en	ouderen?	En	wat	is	de	ruimte	om	de	expertise	van	andere	collega’s	
in	te	zetten	als	je	jezelf	niet	bekwaam	genoeg	voelt?

  Beslissen in mandaat over het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg
Medewerkers van lokale teams die namens de gemeente mogen beslissen over het al dan niet 
inzetten van niet vrij toegankelijke hulp, werken op dat moment strikt genomen niet als hulpverlener. 
Maar zijn als beslisser namens de gemeente bezig met werk waarop de Algemene wet Bestuursrecht 
(Awb) van toepassing is. Deze wet schrijft voor dat alle informatie wordt verzameld die noodzakelijk 
is voor het nemen van een gemotiveerde goed onderbouwde beslissing. Van de burger die een 
voorziening wil ontvangen, wordt gevraagd de informatie te verstrekken die daarvoor nodig is. In de 
praktijk wordt vaak afgezien van een schriftelijke beslissing (beschikking), maar als de burger erop 
staat moet die wel gegeven worden. 

Tegen het besluit van de gemeente, de beschikking, kan de burger bezwaar maken als hij het niet 
eens is met de beslissing. 

Je bent beroepsethisch verplicht om je steeds af te vragen of het opeenvolgend 
vervullen van verschillende rollen verantwoord is. Tegenover je opdrachtgever moet 
je duidelijk zijn dat het onverenigbaar kan zijn dat je zowel de rol van ‘hulpverlener’ 
als van ‘ambtenaar’ moet vervullen.

En niet in de laatste plaats moet je ook tegenover de cliënt duidelijk zijn over je rol 
(en bijbehorende kaders).

  Verantwoordelijkheid binnen een team

In lokale teams moet deskundigheid beschikbaar zijn over: 
 
 • opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
 •  opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd;
 •  taal- en leerproblemen;
 •  somatische aandoeningen;
 •  lichamelijke of verstandelijke beperkingen, en
 •  kindermishandeling en huiselijk geweld. 

(artikel 2.1 Besluit Jeugdwet)  
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Veel gemeenten hebben daarom de expertise van diverse organisaties aangetrokken om een 
bijdrage te leveren aan het lokale team of stellen de lokale teams multidisciplinair samen zodat 
effectief gehandeld kan worden en integrale hulp geboden kan worden. 

Beroepsethisch is van belang dat collega’s elkaar ondersteunen en dat men elkaar – 
onverminderd de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen – ook aan spreekt 
op de kwaliteit van het team of de samenwerking. 

3.2 Werken in de jeugdbescherming
 

	 	 Werken	bij	een	gecertificeerde	instelling	als	jeugdbeschermer
Jeugdprofessionals die werken bij een gecertificeerde instelling zijn belast met de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen die door de rechter zijn opgedragen aan de gecertificeerde 
instelling. Bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling dienen zij vaak beroepsethische afwegingen 
te maken. De artikelen G en H van de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional gaan 
specifiek in gedwongen hulpverlening. Zie ook de artikelen 23 en 43 Beroepscode NIP. 

Beroepsethisch	is	van	belang	dat	macht	en	afhankelijkheid	in	de	professionele	
relatie	ten	positieve	worden	aangewend	en	niet	misbruikt	worden.

Werken bij en met de Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdprofessionals die werken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn belast met de taak 
om maatregelen te vragen aan de rechter als uit hun onderzoek is gebleken dat ouders onvoldoende 
in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van hun kind en het kind 
ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van de overheid. 
De adviezen van de raadsmedewerkers aan de rechter kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor 
het leven van kinderen en hun ouders. Alle onderzoekers en gedragswetenschappers van de Raad 
voor de Kinderbescherming zijn geregistreerd bij het SKJ of in het BIG-register. Dat betekent dat 
ze moeten handelen met in achtnemen van hun beroepscode. Daarnaast heeft de RvdK een eigen 
Kwaliteitskader 2016 en diverse protocollen. 

Medewerkers	van	de	RvdK	hebben	bijna	per	definitie	te	maken	met	situaties	waarin	
ze beroepsethische afwegingen moeten maken omdat hun adviezen diep kunnen 
ingrijpen in het leven van het kind en zijn ouders. 

Ook als je als jeugdprofessional door de RvdK om informatie wordt gevraagd, moet je 
beroepsethische afwegingen maken. In artikel 1:240 BW is een meldrecht opgenomen voor een 
ieder die op grond van zijn beroep tot geheimhouding is verplicht. Hij kan zonder toestemming 
van de betrokken inlichtingen verstrekken aan de RvdK als dit noodzakelijk wordt geacht voor de 
uitoefening van taken van de Raad. Dit betekent dat er door de professional dus gegevens mogen 
worden verstrekt met doorbreking van de geheimhoudingsplicht, maar dat ook een afweging 

https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/documenten/publicaties/2016/11/03/kwaliteitskader-van-de-raad-voor-de-kinderbescherming-2016
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gemaakt moet worden welke gegevens worden verstrekt als de RvdK vraagt om inlichtingen. Het 
is aan te bevelen om bij een dergelijk verzoek de Raad te vragen om hun vragen schriftelijk voor te 
leggen. Zo kan je als professional beter afwegen welke gegevens je aan de RvdK moet verstrekken. 
Ook in een dergelijke situatie is het belangrijk ouders zo mogelijk vooraf te informeren en om 
toestemming te vragen om informatie te verstrekken aan de RvdK. 

Beroepsethisch	blijft	openheid	naar	ouders	het	uitgangspunt	bij	het	verstrekken	van	
informatie	aan	de	RvdK.	Blijf	ook	dan	open	en	respectvol	met	hen	omgegaan.	Je	wilt	
en moet als professional met hen door! 

3.3 Werken bij en met Veilig Thuis
 
De verplichting van gemeenten om een meld- en adviespunt voor kindermishandeling en huiselijk 
geweld (Veilig Thuis) te hebben, is geregeld in de Wmo 2015. In het Besluit	Wmo	2015	(artikel	4.1.3) 
is een kopie opgenomen van de norm van de verantwoorde werktoedeling, die ook in de Jeugdwet 
staat. Ook medewerkers van Veilig Thuis organisaties moeten dus geregistreerd staan in het SKJ of 
het BIG-register. In het werken bij Veilig Thuis staat de veiligheid van het kind of andere kwetsbare 
personen centraal. Tegelijkertijd is wederzijds respect noodzakelijk om tot een goede inschatting te 
kunnen komen en om, als daartoe aanleiding is, acties te ondernemen die passen bij de situatie.  

Beroepsethisch staat ook hier openheid naar alle betrokkenen centraal, maar met 
inachtneming van de veiligheid van alle betrokkenen.   
Dit	geldt	ook	voor	hulpverleners	die	gevraagd	worden	om	informatie	te	verstrekken	
aan	Veilig	Thuis.	Zij	moeten	zelf	de	professionele	afweging	maken	welke	informatie	
ze, bij voorkeur met toestemming van de cliënt, verstrekken aan Veilig Thuis.  
Het afwegingskader in de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld helpt 
bij het maken van de beroepsethische afwegingen over al dan niet melden bij Veilig 
Thuis en de vraag of hulpverlening kan worden voortgezet (zie paragraaf 2.5.3.).

3.4 Werken in de jeugd-ggz

Jeugdprofessionals die werken in de jeugd-ggz en die taken verrichten waarvoor een hbo-niveau 
of wo-niveau noodzakelijk is, zijn in beginsel vanaf uiterlijk 1 januari 2019 allemaal geregistreerd 
in het SKJ of het BIG-register. Meer informatie over wie geregistreerd moet staan, staat in het 
Kwaliteitskader Jeugd. 

Als jeugdprofessionals ggz-hulp verlenen, dan is de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dat betekent dat hoofdstuk 7.3 Jeugdwet dan niet 
geldt. Er is één uitzondering. Ook ggz-professionals moeten voldoen aan de informatieplicht aan de 
gezinsvoogd/jeugdbeschermer als een kind onder toezicht staat (op grond van artikel 7.3.11, vierde 
lid Jeugdwet).

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035733/2018-01-01#Hoofdstuk4
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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De bepalingen van de WGBO zijn overigens vrijwel identiek aan die in de Jeugdwet. Daarmee is 
beoogd te voorkomen dat aanbieders die zowel op het jeugd- als op het volwassenendomein 
acteren met verschillende wettelijke regimes worden geconfronteerd. Dat blijkt uit de memorie van 
toelichting op de Jeugdwet. De hulpvragen waarmee jeugdprofessionals in de jeugd-ggz te maken 
krijgen, kunnen variëren van kortdurende niet complexe problematiek tot problematiek met weinig 
voorkomende – maar soms zeer ernstige levensbedreigende – hulpvragen waarvoor de inzet van 
expertise van gespecialiseerde multidisciplinaire teams noodzakelijk is. Het uitgangspunt voor de 
inzet van jeugd-ggz is: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. 

Ook ggz-professionals moeten de grenzen van hun vakbekwaamheid kennen, weten 
wat	werkt	en	tijdig	expertise	erbij	halen	als	daartoe	reden	is.	

3.5 Werken met cliënten met een verstandelijke beperking

De hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking en hun ouders is deels ondergebracht in de 
Jeugdwet en deels in de Wet langdurige zorg (Wlz). Jeugdprofessionals die werken met jongeren die 
een verstandelijke beperking hebben, hebben te maken met ouders/verzorgers die vaak permanent 
belast zijn met de zorg voor hun kind en met allerlei instanties, afhankelijk van de handicap van het 
kind. Dat betekent dat de professional – samen met ouders – om moet gaan met tal van dilemma’s 
en vraagstukken.  

Beroepsethisch is van belang dat in samenspraak met ouders afwegingen over 
draaglast en draagkracht van de ouders worden gemaakt. Aan de orde moet komen 
wat de meest passende hulp is. En daarbij moet betekenis worden gegeven aan de 
mening van de jongere, rekening houdend met zijn ontwikkeling. 
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4.		Reflecteren	op	je	eigen	handelen
  Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn thema’s behandeld die jou als jeugdprofessional voor beroepsethische 
vragen kunnen plaatsen. Duidelijk is dat niemand jou op deze vragen pasklare antwoorden kan 
geven. De kwaliteit van jouw werk, het goed en steeds beter worden in je vak, is niet alleen een 
kwestie van scholing en werkervaring. Het is ook afhankelijk van je ‘persoonlijke groei’, het vormen 
van een beroepsidentiteit, het leren autonoom te handelen en daarop te reflecteren. 

Hoe kan je jouw beroepsethische professionaliteit vergroten? Wanneer doe je dat? En welke 
methoden en middelen kun je daarbij gebruiken? Daar gaat dit hoofdstuk over. Het geeft je een 
overzicht van werkvormen en instrumenten die nuttig zijn bij het reflecteren op je eigen handelen

4.1	 Reflectie:	een	doorgaand	proces

Om je werk goed te kunnen doen is collegiaal overleg een noodzakelijke voorwaarde. Daarbij gaat 
het niet alleen om inhoudelijk overleg over bevindingen, adviezen en beslissingen over cliënten, 
maar ook over het delen van de (morele) afwegingen die je maakt in je werk. Intervisie, supervisie 
en moreel beraad zouden integraal deel moeten uitmaken van je werk. Beroepscodes en tuchtrecht 
ondersteunen hierbij. Tijdens supervisie (niet te verwarren met werkbegeleiding) en intervisie zijn 
moreel beraad en reflectie van belang, maar ook daarbuiten. Daarbij organiseer je onderlinge steun.

	 	 Reflectie	als	onderdeel	van	de	(her)registratie-eisen
Naast werkervaring en bij- en nascholing is reflectie ook onderdeel van de herregistratie-eisen van 
geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals bij SKJ. Ook pedagogen en psychologen moeten aan 
eisen rondom supervisie en/of intervisie voldoen. Het voornemen bestaat om ook de herregistratie-
eisen voor BIG-geregistreerden daarmee uit te breiden.    

Soms is voor de herregistratie van jeugd- en gezinsprofessionals een training verplicht, gericht op 
professionele standaarden en beroepsethiek.

In het registratietraject tot postmaster orthopedagoog SKJ en Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of 
de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut is 
supervisie een belangrijk onderdeel.

	 	 Wat	is	reflectie?	
Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele 
vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt. Het gaat 
bij reflectie ook nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener. En daarnaast 
om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener 
expliciet maken.  

https://skjeugd.nl/veelgestelde-vragen/wat-wordt-bedoeld-met-reflectie-in-het-kader-van-de-herregistratie
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2018/01/Voorwaarden-training-beroepsethiek.pdf
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Tijdens de reflectie moeten drie verschillende dimensies van professionaliteit in samenhang met 
elkaar aan bod komen. De dimensies zijn: 

•  Technisch instrumenteel 
Gebruik je de juiste methode(n), technieken, richtlijnen en kan je uitleggen waarom?

•  Normatief 
Maak je de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?

•  Persoonlijk 
Doe je jouw werk op een manier die bij je past?

4.2	 Vormen	van	reflectie	

  Supervisie 
Bij supervisie staan beroepsethische vorming en zelfreflectie centraal. De supervisant bespreekt tijdens 
supervisie met zijn supervisor knelpunten die hij in de beroepspraktijk tegenkomt. Supervisie draait –  
in tegenstelling tot werkbegeleiding – dus exclusief om het persoonlijk leerproces van de professional. 

Belangrijk is dat er tussen supervisor en supervisant geen sprake is van een hiërarchische relatie: 
de supervisor is geen werkgever of leidinggevende van de supervisant. Ook is hij geen familie of 
bekende uit de persoonlijke levenssfeer. Liefst staat de supervisor op enige afstand van de dagelijkse 
werkomgeving. Het kan dus heel goed iemand buiten de instelling zijn. De supervisant moet immers 
ook knelpunten kunnen bespreken die hij ervaart in de omgang met collega’s of een leidinggevende.
 
In supervisie dienen de volgende aspecten aan de orde te komen: 

•  de beleving van het eigen functioneren en handelen; 
•  beroepsethische aspecten van de beroepsuitoefening; 
• de eigen waarden, opvattingen en bedoelingen die richting geven aan het handelen; 
•  de emotionele relatie tussen professional en cliënt, en de bekwaamheid deze relatie te hanteren  

in dienst van de behandeling.

Supervisie is vaak een heel persoonlijk proces. Het gaat onder meer over karaktereigenschappen 
en gedragspatronen die je als professional in de weg kunnen zitten of die je juist kunnen 
versterken. De supervisor en supervisant maken vooraf afspraken over leerdoelen en maken een 
verslag over de voortgang.  

Als supervisie wordt gevolgd in het kader van een opleiding of om te voldoen aan registratie-eisen, dan 
moet de supervisor meestal zelf beschikken over een registratie als supervisor. Dat kan een registratie 
zijn bij  LVSC, NVO of NIP. Raadpleeg voor de eisen aan een supervisor altijd de (her-)registratie-eisen.
 

  Intervisie
Intervisie is een intercollegiale werkvorm waarbij professionals elkaar – op gelijkwaardige basis – 
ondersteunen om hun functioneren te verbeteren. Intervisie kan onder begeleiding van een ervaren 
collega maar ook onbegeleid plaatsvinden. Tijdens regelmatige samenkomsten brengen deelnemers 
beurtelings actuele ervaringen in waarop ze vervolgens reflecteren. Intervisie is niet gericht op 
het vinden van pasklare oplossingen, adviezen en tips, maar juist op het stellen van vragen en het 
reflecteren op eigen gedrag.

https://www.lvsc.eu/
https://www.nvo.nl/registraties/supervisorenbestand-nvo-orthopedagoog-generalist.aspx
https://www.psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/supervisor-kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/
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Zelfreflectie is een cruciaal aspect van het worden, zijn en blijven van een goede professional. 
Daarom doe je er goed aan om intervisie of ander intercollegiaal overleg te blijven organiseren, ook 
na de voor (her)registratie verplichte uren supervisie en intervisie. 

  Werkbegeleiding 
Werkbegeleiding is het begeleiden van dagelijkse handelingen en vindt vooral plaats in de beginfase 
van je loopbaan als jeugdprofessional. De begeleiding is gericht op het (beter) leren uitvoeren van 
het werk, niet op (reflectie op) het professioneel handelen (zoals bij supervisie). De werkbegeleider 
heeft zicht op de taken van degene die werkbegeleiding krijgt. De werkbegeleider is zowel fysiek als 
functioneel onderdeel van de directe werkomgeving. Bij werkbegeleiding is er – in tegenstelling tot 
bij supervisie – vaak wel sprake van een hiërarchische relatie. 
Vanzelfsprekend kunnen er bij werkbegeleiding beroepsethische vraagstukken aan bod komen, maar 
de focus ligt op de casus (de cliënt staat centraal), en niet op de professional.
Werkbegeleiding wordt soms ten onrechte aangeduid als ‘werken onder supervisie’. 

4.3	 Werkvormen	voor	reflectie	

Er bestaan diverse werkvormen en methodieken die reflectie op het eigen handelen mogelijk maken 
en die je helpen een antwoord te vinden op beroepsethische dilemma’s. In de literatuurlijst en het 
dossier	reflectie	op	de	website	van	het	NJI vind je meer informatie. Enkele tips:

  Transparant denkproces 
Onderbouw je keuzes en beslissingen en leg deze vast in het dossier – niet alleen als je ter verantwoording 
wordt geroepen, maar juist vooral tijdens het hulpverleningsproces. Het expliciteren van je overwegingen 
draagt bij aan de transparantie van de zorg, maar maakt het ook mogelijk met anderen geanonimiseerd 
te reflecteren op je denkproces en je achteraf daarvoor te verantwoorden indien nodig.

  Moreel beraad aan de hand van de beroepscode
Organiseer bijeenkomsten waarin collega’s uit je eigen instelling, of juist van een andere instelling, 
geanonimiseerde casussen inbrengen en bespreek die aan de hand van de beroepscode. Wat zou jij 
doen? Waar gaat het goed? Waar gaat het fout? Het bespreken van zaken waar je tegenaan loopt 
en het uitwisselen van ervaringen dragen bij aan het ontwikkelen van je eigen oordeelsvermogen en 
verbetert de samenwerking met collega’s.
 
Er zijn verschillende manieren om naar een probleem te kijken: 
•  methodisch perspectief 

Wat is de meest passende aanpak?
•  empirisch perspectief  

Wat is het resultaat voor alle betrokken partijen?
•  ethisch perspectief  

Welke normen en waarden spelen een rol? Wat zijn moreel verantwoorde keuzes in deze casus? 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Reflectie
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Voor het houden van een moreel beraad bestaan verschillende stappenplannen. De stappen om een 
casus – ingebracht door een van de aanwezigen – te ontrafelen zijn meestal:

 1. Dilemma verkennen  
Wat is de aanleiding van het moreel beraad? Wat maakt de casus tot moreel 
probleem? Waarom speelt het probleem nu?

	2.	 Formuleer	de	vraag	waarop	je	een	antwoord	wil	hebben
 3. Betrokkenen benoemen en argumenten analyseren 

Wie zijn de betrokkenen? Onderzoek voor elke betrokkene de relevante waarden 
en normen. Wat zijn fundamentele drijfveren en beweegredenen (waarden)? Hoe 
kunnen	die	vertaald	worden	in	concrete	handelingsvoorschriften	(normen)?

 4. Wat is alles afwegende mijn conclusie?
 5. Hoe voel ik mij nu? 
 6. Proces evalueren

De KNMG heeft hiervoor een ethische toolkit.
De BPSW hanteert in haar scholingen het volgende stappenplan om een ethisch dilemma 
(= conflict van waarden) te analyseren.

Fase	1:	de	situatie	en	het	dilemma	 
1.		Wat	is	precies	de	situatie?	 
2.  Wat zijn de ethische dilemma’s? En waarom en voor wie?  
3.  Heb je voldoende feitenkennis? 

		 	 Fase	2:	de	analyse	 
4.  Wat zijn jouw handelingsmogelijkheden en wat zijn daar de voor-  
	 	 en	nadelen	van?	(let	op	wettelijke	kaders	+	professionele	richtlijnen)	 
5.  Welke waarden en normen spelen een rol in dit dilemma? Voor jou en  
  voor betrokkenen?  
6.  Welke belangen spelen een rol in dit dilemma? Voor jou en voor betrokkenen?  
7.	 Welke	artikelen	van	de	beroepscode	spelen	een	rol	in	dit	dilemma?	 
  Wat zeggen ze over dit dilemma? 

		 	 Fase	3:	de	besluitvorming	 
8.  Welke rangorde van waarden en normen en belangen stel je vast?  
9.  Naar welke beslissing neig je (wat weegt het zwaarst?) en hoe is  
  deze beslissing te verantwoorden? 

		 	 		 	 •		 	welke	alternatieven	zijn	er	en	heb	je	die	voldoende	meegewogen?	
      •   als het mij zelf betrof, zou ik de oplossing kunnen accepteren? (principe  

van wederkerigheid) 
      •   zou je andere cliënten op dezelfde wijze behandelen? (principe van gelijkheid) 
      •   heb je voldoende overlegd met collegas? (moreel beraad) 

10.	Wat	is	je	besluit?	Verantwoord	je	besluit/handelen	tegenover	de	cliënt.

Meer informatie tref je aan op de website	moresprudentie.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm
http://www.moresprudentie.nl
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  Intercollegiaal overleg / intervisie
Gebruik het bespreken van casussen als kapstok bij intervisie. Voorbeeld van een werkwijze: een 
deelnemer brengt een (geanonimiseerde) casus in en wordt door de andere deelnemers bevraagd 
over de toedracht van de casus en wat hij erbij dacht en voelde. 
De deelnemers schrijven vervolgens voor zichzelf kort op wat zij zouden doen. Er volgt een rondje 
waarbij niet wordt gediscussieerd. Degene die de casus heeft ingebracht maakt aantekeningen en 
geeft daarna aan wat hij eruit pikt en wat hij ermee gaat doen. 
Ook wordt stilgestaan bij de vraag: waarom heeft de inbrenger dat niet eerder bedacht of gedaan? 
Wat zegt dit over hem?

  Leer van tuchtrecht
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is een van de doelen van het tuchtrecht dat de beroepsgroep ervan 
kan leren. Het lezen van uitspraken op de SKJ-website en tuchtrecht.nl is informatief. 
Ook het organiseren van bijeenkomsten waarin aan de hand van tuchtrechtspraak ethische 
dilemma’s worden besproken is aan te raden. Veel intervisiegroepen nemen het bespreken van 
tuchtzaken op als vast onderdeel van hun bijeenkomsten. 

4.4 Meer lezen 

In deze paragraaf zijn diverse bronnen opgenomen die je kan raadplegen: 

  De beroepscodes
•  Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional 2017 van BPSW. Te bestellen  

via de website van BPSW of te downloaden.
•  Beroepscode voor psychologen 2015 van het NIP. In te zien en te bestellen via de website NIP.
•  Beroepscode voor pedagogen 2017 van de NVO. Te downloaden via de NVO website.

  Vakinhoudelijke richtlijnen voor de jeugdprofessional
•  Richtlijnen jeugdhulp
•  Kwaliteitstandaarden voor de ggz
 

  Trainingen en bijeenkomsten beroepsethiek
•  Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW) 
•  Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW) 
•  Training Professionele autonomie en de verantwoordelijkheid van leidinggevenden (BPSW)
•  Dialoogbijeenkomst Professionele autonomie in het Jeugddomein (BPSW)
•  Trainingsbijeenkomst Werken met richtlijnen (BPSW)
•  Weten en wegen: Werken in Jeugdteams – de juridische aspecten (BPSW)
•  Masterclass Privacy en geheimhouding (BPSW) 
•  Bijeenkomsten van de NVO over beroepsethiek
•  Webinars en e-learnings NIP over beroepsethiek 

	 	 Trainingen	reflectie:	intervisie	en	supervisie
•  Training reflectief leren voor begeleiders van intervisie (BPSW)
•  Training: Haal het maximale uit je intervisie. Intervisie voor Jeugdzorgwerkers, Jeugd- en 

Gezinsprofessionals en hun organisaties (BPSW) 
•  Ontwikkelen en implementeren van moreel beraad (BPSW) 
•  Supervisiebrochure NVO: ‘Supervisie geven en supervisie krijgen’ (NVO)  

http://www.skjeugd.nl
http://www.tuchtrecht.nl
https://www.bpsw.nl/professionals/jeugdhulp-en-jeugdzorgwerkers/beroepscode-voor-de-jeugd-en-gezinsprofessional/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl
http://www.ggzstandaarden.nl
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/?categorie=jeugddomein
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/?categorie=jeugddomein
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/professionele-autonomie-en-de-verantwoordelijkheden-voor-de-leidinggevende/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/dialoogbijeenkomsten-over-professionele-autonomie-jeugdzorgwerker/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/themabijeenkomst-werken-met-richtlijnen-in-het-jeugddomein/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/?categorie=jeugddomein
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/ontwikkelen-en-implementeren-van-moreel-beraad/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/regionale-beroepscode-bijeenkomsten-.aspx
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/reflectief-leren-voor-begeleiders-van-intervisiegroepen/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/intervisie-voor-jeugdzorgwerkers-en-jeugdzorgorganisaties/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/ontwikkelen-en-implementeren-van-moreel-beraad/
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/2726-3/Supervisiebrochure_2014.pdf
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  Bezwaar, klacht en tuchtrecht 
•   Folder voor cliënten: Ik ben ontevreden over de hulp - Bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures bij 

jeugdhulp en jeugdbescherming 
•  Handreiking voorkomen en omgaan met klachten (NVO) 
•  Er is een klacht tegen mij ingediend – informatie op de SKJ website
•  Tuchtrecht in het kort voor professionals
 

  Uitspraken van de tuchtcolleges 
•  Beslissingen van de tuchtcolleges SKJ
•  Uitspraken van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 
•  Uitspraken tuchtcollege BPSW
•  Uitspraken van de Tuchtcolleges van het NIP
•  Uitspraken van de Tuchtcolleges van de NVO

  Beroepsethisch en juridisch spreekuur 
•  BPSW-leden kunnen voor persoonlijk advies bellen met BPSW 030-294 86 03 of mailen  

info@bpsw.nl. Informatie over het beroepsethisch/juridisch spreekuur staat op de 
BPSW website. Of stuur een mail naar spreekuur@bpsw.nl. Naast advies van de BPSW-
stafmedewerkers staat er ook een juridisch adviseur ter beschikking.

•  NIP-leden kunnen vragen over de ethische aspecten van het beroepsmatig handelen stellen aan 
de stafmedewerker beroepsethiek tijdens het spreekuur. Of dagelijks via het informatiecentrum 
030- 820 15 00 of via het contactformulier.  Leden vinden op de website antwoorden op veelgestelde 
vragen.

•  NVO-leden kunnen vragen stellen over de ethische aspecten van het beroepsmatig handelen 
als pedagoog tijdens het spreekuur beroepsethiek via 030 - 232 24 07. Informatie over de 
spreekuurtijden staat op de NVO website. Vragen kunnen ook per mail vragenberoepsethiek@
nvo.nl worden gesteld.  

  Beroepsethiek
•  Morele spanningsvelden in het sociaal werk, Andriessen, G., Jonge de E., Kloppenburg, R., HU 

ethiekreeks. Hogeschool Utrecht, Utrecht. Gratis	download. 
•  Ethiek in sociaal werk, Jacquelien Rothfusz, Pearson, 9789043033916, november 2016
•  De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein, mr. Lydia Janssen.2018 
•  Moresprudentie, Ethiek en beroepscode in het sociaal werk- Jaap Buitink, Jan Ebskamp, Richard 

Groothoff, ThiemeMeulenhoff, 2012, ISBN 978 90 06 952490. moresprudentie.nl
•  Samen zorgen in de wijk - Mw. dr. A.J. (Alies) Struijs download via de website van het Centrum 

voor ethiek en gezondheid 
•  Ethische toolkit KNMG 
•  Goed aangepakt, gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling - Jos Kole, Mariette van 

der Hoven, Monique Jansens (red). SWP 2012, ISBN 978  90 8850 297 2.
•  Basisboek beroepsethiek voor social work, J. Ebskamp 2012, ISBN 9789006952452
•  Lotgevallen, casuïstiek uit het tuchtrecht voor psychologen - Casper Koene, Pearson, 2008, ISBN 

978 90 265 1842 3.
•   Code en Karakter, beroepsethiek in onderwijs, Jeugdzorg en recht - Jos Kole en Doret de Ruyter 

(red). SWP, 2009, ISBN 978 90 8850 032 9.
•  Moresprudentie in de praktijk, Kanne, M., Keinemans S. HU Ethiekreeks. Hogeschool Utrecht, 
•  Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders  

S. Keinemans en M. Kanne, Hogeschool Utrecht: Utrecht, 2011.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/Clienfolder-bezwaar-tucht-en-klacht-20170712.pdf
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7705-1/Brochure_Hoe_voorkom_ik_klachten_web.pdf
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-ben-aangeklaagd/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/tuchtrecht.pdf
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen/
http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg
https://www.bpsw.nl/uitspraken-tuchtcolleges/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/uitspraken-colleges/
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/tuchtrecht/uitspraken.aspx
mailto:info%40bpsw.nl?subject=
http://www.bpsw.nl
mailto:spreekuur%40bpsw.nl?subject=
https://www.psynip.nl/contactformulier-informatiecentrum/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/
http://www.nvo.nl
mailto:vragenberoepsethiek%40nvo.nl?subject=
mailto:vragenberoepsethiek%40nvo.nl?subject=
https://eburon.nl/product/morele_spanningsvelden_ebook/
http://www.moresprudentie.nl/
https://www.ceg.nl/publicaties/bekijk/samen-zorgen-in-de-wijk1
https://www.ceg.nl/publicaties/bekijk/samen-zorgen-in-de-wijk1
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm
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•   Professionals in wijkteams moeten zich moreel beraden. Keinemans, S. ociale Vraagstukken, 
2015. https://www.socialevraagstukken.nl/professionals-in-wijkteams-moeten-zich-moreel-
beraden

•  Ethisch actorschap. Keinemans, S. Jonge, de E., Kloppenburg, R.- HU Ethiekreeks. Hogeschool 
Utrecht. Gratis	Download.

•   Ethische codes voor psychologen, Tweede editie, Karel Soudijn, Uitgeverij Nieuwezijds, 2009, 
ISBN, 978 90 5712 258 3.

•   Didactische ontwerpregels voor reflectieonderwijs, drs. G.F. Kinkhorst in: Onderwijs Innovatie, 
maart 2010.

•  Handreiking Geheimhouding & Privacy- te bestellen via de website BPSW voor leden gratis te 
downloaden. 

•   Website van het centrum voor consultatie en expertise met de speciale site leren van casussen.
•   Sociaal werk is ethiekwerk - Website  

  Werken en professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming
•  Verandering door verbinding- Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional, Goos Cardol 

en Lennie Haarsma (red.), Uitgeverij Coutinho 2018.
•  Website programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming en de toolkit 
•   Model professioneel statuut
•   Stellingenspel professionele autonomie
•   Professionaliseringsspel
•   Professionaliseringsspel	Jeugdhulp	&	Jeugdbescherming	-		Op	een	leuke,	leerzame	en	effec-

tieve	manier	aan	de	slag	met	professionalisering	in	je	team?	Speel	het! BPSW school

	 	 Reflectie	(supervisie	en	intervisie)
•  Supervisie in de GGz; een oriëntatie op de praktijk, Beunderman en van der Maas (Red.), Assen 

van Gorcum, 2011.
•  Handboek Supervisie en intervisie - H.M. van Praag-van Asperen, PH.H. van Praag, 2000.
•   Werkboek Intervisie - Jeroen Hendriksen
•  NJI Dossier	Reflecteren

  Intercultureel vakmanschap 
•  Themadossier Intercultureel vakmanschap 

  Kindermishandeling en huiselijk geweld
•   Website Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling,  Rijksoverheid 
•  Website Augeo. Augeo publiceert over kindermishandeling, organiseert e-learnings en 

cursussen. 
•  Diverse publicaties	van	Movisie over huiselijk geweld

  Jeugdrecht
•  Jeugdrecht begrepen, Janssen, L. Den Haag. Boom Uitgevers, 2018. 

  Psychiatrie en recht 
•  Vraagbaak Psychiatrie en recht – meer dan 500 veelgestelde vragen, onder redactie van mr 

R.Ph. Gerzon, mr M. Jonkers, mr C.E.R. Karman, mr M.M. Niele, mr M.H. Swank, GGZ Nederland 
2017. In dit boek veel informatie over dwangopname in de GGZ. Dat is nu nog geregeld in de Wet 
Bopz. De wet Bopz wordt in 2020 vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz).

•  Website dwang in de zorg  

https://www.socialevraagstukken.nl/professionals-in-wijkteams-moeten-zich-moreel-beraden
https://www.socialevraagstukken.nl/professionals-in-wijkteams-moeten-zich-moreel-beraden
https://eburon.nl/product/ethisch_actorschap_ebook/
https://www.bpsw.nl/publicaties/handreiking-geheimhouding-privacy/
https://lerenvancasussen.cce.nl/?session=BTCMrG0kqds3B4hXxsmKEW1BAuyt9l5eyyWg8lZ%2C8h2Q7Ez8DKNVZG0KLTwFyrtPmEfVWta4IkB18jorqrd5C3
http://www.ethiekwerk.hu.nl/
http://www.professionaliseringjeugdhulp.nl
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/producten/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20171019-model-Professioneel-Statuut-Jeugdhulp-en-Jeugdbescherming.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20170821-PJJ-Stellingenspel-Professionele-Autonomie-digitaal.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionaliseringsspel-ik-weet-het-wel/
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/het-professionaliseringsspel-jeugdhulp-jeugdbescherming-voor-teams-en-organisaties/ 
https://www.bpsw.nl/bpsw-school/scholingsaanbod/het-professionaliseringsspel-jeugdhulp-jeugdbescherming-voor-teams-en-organisaties/ 
http://www.jeroenhendriksen.nl/recensies-werkboekintervisie.html
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Reflectie
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/intercultureel-vakmanschap/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.augeo.nl/
https://www.movisie.nl/kennisdossiers/huiselijk-geweld
https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/jeugdrecht-begrepen-6
http://www.ggznederland.nl/actueel/vraagbaak-psychiatrie-en-recht--meer-dan-500-meest-gestelde-.vragen
https://www.dwangindezorg.nl/
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  Bijlage 1: Begrippenlijst
• Ethiek: kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen.
• Gedragswetenschapper: overkoepelende benaming voor pedagogen en  

psychologen. Zij kunnen op master-niveau of op postmasterniveau geregistreerd staan. 
• Jeugd- en gezinsprofessional: jeugdprofessional die op hbo-niveau geregistreerd staat in het 

SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
• Jeugdhulpverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent (term uit de 

Jeugdwet). 
• Jeugdprofessional: in dit document noemen we zo alle professionals die beroepsmatig jeugdhulp 

verlenen of jeugdbescherming bieden onder verantwoordelijkheid van gemeenten of het Rijk 
(Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, Halt). Dit document is met name 
van belang voor geregistreerde jeugdprofessionals in het SKJ of BIG-register

• Kwaliteitskader Jeugd: de leidraad bij de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoe-
deling. Het geeft onder andere een afwegingskader om te bepalen voor welke werkzaamheden, 
taken of verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet en 
wanneer een niet-geregistreerde professional kan worden ingezet.

• Professionele autonomie: de ruimte die professionals (nodig) hebben om hun beroep uit te 
kunnen oefenen in afstemming met de jeugdige en/of het gezin. Daarbij laten zij zich leiden door 
hun professionele standaard en nemen zij de grenzen van wet- en regelgeving in acht. 

• Professioneel handelen: alle handelingen die een professional verricht wanneer hij jeugdhulp of 
jeugdbescherming biedt. 

• Professionele standaard: de normen en richtlijnen die gelden voor een beroepsgroep. Het zijn 
door de beroepsgroep aanvaarde uitgangspunten voor zorgvuldige beroepsuitoefening. Deze zijn 
te vinden in onder andere de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en beroepsprofielen. 

• Professionele verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar voor 
zijn handelen. 

• Vakbekwaam: een professional is voldoende toegerust voor de taken die hij uitvoert. 
• Verantwoorde hulp: hulp die de aanbieder en de gecertificeerde instelling aanbieden en die in 

ieder geval veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verleend, afgestemd op de reële behoefte 
van de jeugdige en/of het gezin.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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  Bijlage 2: Vergelijking van 2 normen in de 
beroepscodes van BPSW, NIP, NVO 
Onderstaande vergelijking laat zien dat de taal in de verschillende beroepscodes anders is, maar de 
strekking overeenkomt. 

Beroepscode voor de jeugd- en 
gezinsprofessional  (BPSW)

Beroepscode voor psychologen 
(NIP)

Beroepscode voor pedagogen 
(NVO)

A: Jeugdige cliënt tot zijn recht 
laten komen 
De jeugd- en gezinsprofessional 
bevordert dat de jeugdige cliënt in 
zijn opvoeding en ontwikkeling tot 
zijn recht komt en werkt daartoe 
samen met diens sociale omgeving. 
Toelichting: 
•  Meer nog dan voor volwassen cli-

enten is de sociale omgeving voor 
het welzijn en de ontwikkeling 
van jeugd en jongeren van groot 
belang. De jeugd- en gezinsprofes-
sional verstaat onder het bevorde-
ren van het tot zijn recht komen 
van de cliënt dat hij en diens 
sociale omgeving actief bijdraagt 
aan een zo groot mogelijke eigen 
verantwoordelijkheid, respectieve-
lijk zelfredzaamheid van de cliënt. 
De jeugd- en gezinsprofessional 
baseert zich zoveel mogelijk op de 
eigen kracht van de jeugdige en 
diens sociale omgeving.

Artikel	12	–	Respect
Psychologen tonen respect voor 
de fundamentele rechten en 
waardigheid van betrokkenen. 
Zij respecteren het recht van 
betrokkenen op privacy en 
vertrouwelijkheid.
Zij respecteren en bevorderen diens 
zelfbeschikking en autonomie, voor 
zover dat te verenigen is met de 
andere professionele verplichtingen 
van de psychologen en met de wet.

Artikel	10	Zorgvuldigheid
1.  De pedagoog handelt met 

respect voor de zelfstandigheid, 
de verantwoordelijkheid en de 
gelijkwaardigheid van de cliënt en 
spant zich op basis daarvan in om 
daadwerkelijk samen te werken 
met de cliënt. 

2.  De pedagoog behandelt, in het 
kader van zijn professioneel 
handelen, personen in gelijke 
gevallen op gelijke wijze. 

3.  De pedagoog is in zijn 
professioneel handelen en 
nalaten zorgvuldig jegens 
eenieder. 

4.  De pedagoog ondersteunt het 
recht van de cliënt om andere 
deskundigen te consulteren.
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Beroepscode voor de jeugd- en 
gezinsprofessional  (BPSW)

Beroepscode voor psychologen 
(NIP)

Beroepscode voor pedagogen 
(NVO)

B.  Bevordering deskundigheid 
De jeugd- en gezinsprofessional 
oefent zijn beroep deskundig uit op 
basis van actuele kennis en in nauwe 
aansluiting op ontwikkelingen in de 
jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Toelichting: 
• De jeugdhulp en 
jeugdbescherming is sterk in 
ontwikkeling. Dit vraagt van de 
jeugd- en gezinsprofessional 
speciale aandacht om 
recente kennis, inzichten en 
maatschappelijke behoeften bij 
zijn deskundigheidsbevordering te 
betrekken. Met name de groeiende 
culturele verscheidenheid vraagt 
extra aandacht. Het deskundig 
uitoefenen van het beroep is 
gebaseerd op de beroepsstandaard. 

Artikel	13	–	Deskundigheid
Psychologen streven naar het 
verwerven en handhaven van een 
hoog niveau van deskundigheid in 
hun beroepsuitoefening. Zij nemen 
de grenzen van hun deskundigheid 
in acht en de beperkingen van 
hun ervaring. Zij bieden alleen 
diensten aan waarvoor zij door 
opleiding, training en ervaring zijn 
gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook 
voor de methoden en technieken 
die zij gebruiken.

Artikel	9	Deskundigheid	en	
bekwaamheid 
1. De pedagoog houdt zijn 
professionele deskundigheid op peil 
en volgt relevante bij- en nascholing. 
2. De pedagoog oefent zijn 
beroep uit voor zover hij daartoe 
door opleiding, ervaring dan wel 
registratie is gekwalificeerd. 
3. De pedagoog werkt doelmatig, 
past relevante richtlijnen toe 
en kiest waar mogelijk voor een 
efficiënte en zo bewezen mogelijke 
pedagogische interventie of 
behandeling. 
4. De pedagoog draagt er zorg 
voor dat hij uitsluitend opdrachten 
aanvaardt die hij, gelet op zijn 
bekwaamheid, als een goed 
pedagoog kan uitvoeren. 
5. Ongeacht de juridische vorm 
van de dienstverlening, is de 
pedagoog zelf verantwoordelijk 
voor de beoordeling of hij een 
opdracht uit kan voeren gelet op zijn 
deskundigheid en bekwaamheid.
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  Bijlage 3: Tuchtrecht, klachtrecht  
en ander recht en rechtsmiddelen  
voor de cliënt

In hoofdstuk 1 is uitgebreid ingegaan op het tuchtrecht waaraan een geregistreerde professional 
in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register is gebonden. Leden van een beroepsvereni-
ging kunnen daarnaast ook onder het verenigingstuchtrecht van de beroepsvereniging vallen. Als 
jeugdprofessional kan je te maken krijgen met cliënten die willen weten wat ze kunnen doen als ze 
niet tevreden zijn met de hulp die ze krijgen. 

In deze bijlage geven we globaal aan welke (rechts)middelen een cliënt heeft als hij niet tevreden is. 
In de Brochure ‘Ik ben ontevreden over de hulp - Bezwaar-, klachten tuchtprocedures bij jeugdhulp 
en jeugdbescherming is dat verder uitgewerkt. Het is van belang dat cliënten, professionals en 
werkgevers goed geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden van klachtbehandeling en 
juridische procedures. Uitgangspunt daarbij is: de juiste klacht op de juiste plek. 

Klachtrecht 
Naast het tuchtrecht, waarin het beroepsmatig handelen of nalaten van de jeugdprofessional 
centraal staat, kan de professional te maken krijgen met het klachtrecht. De Jeugdwet schrijft 
voor dat iedere aanbieder (instelling of solistische aanbieder) van jeugdhulp of jeugdbescherming 
moet beschikken over een klachtenregeling (artikel 4.2.1 ev. Jeugdwet). Via het klachtrecht kunnen 
cliënten aan de orde stellen dat ze niet tevreden zijn met de wijze waarop ze behandeld zijn door de 
instelling of aanbieder of de voor hen werkzame personen.  

De werkgever kan dus aangesproken worden op het handelen van de professional. De klachtencom-
missie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren en stuurt dit oordeel naar de directie van 
de instelling. Hierbij spelen de eigen protocollen van de instelling een belangrijke rol. De klacht is 
immers aan het adres van de instelling gericht, niet aan het adres van de individuele professional. 

Formeel wordt er in een klachtprocedure niet aan de beroepscode getoetst. Toch kan een instelling 
wel laten meewegen in hoeverre de professional in kwestie zich aan de beroepscode heeft gehou-
den. Immers de werkgever moet ervoor zorgen dat de professional kan werken met in achtnemen 
van zijn professionele standaard (artikel 5.1.1, derde lid Besluit Jeugdwet).  

De instelling moet ervoor zorgen dat de klager en degene over wie is geklaagd zich bij de behande-
ling van de klacht kunnen laten bijstaan (artikel 4.2.1, tweede lid onder f Jeugdwet). De directie kan 
vervolgens maatregelen nemen, zoals de betreffende cliënt excuses aanbieden, het werk anders 
organiseren, en/of de professional een waarschuwing geven. De klager krijgt bericht van de instelling 
wat er met zijn klacht is gedaan. Daarmee draagt het klachtrecht – net als het tuchtrecht – bij aan de 
kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Bestuursrecht 
Professionals die werken in de toegang tot jeugdhulp – bijvoorbeeld bij een lokaal team – kunnen 
gemandateerd worden door het College van Burgemeester en wethouders (B&W) om namens de 
gemeente beslissingen te nemen over het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg. Ze nemen dan 
een bestuursrechtelijke beslissing namens de gemeente. 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/Clienfolder-bezwaar-tucht-en-klacht-20170712.pdf
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Op dergelijke beslissingen is de Algemene Wet bestuursrecht van toepassing. Cliënten die het niet 
eens zijn met de beslissing kunnen daartegen bezwaar maken bij de gemeente. Tegen de beslissing 
in bezwaar kan eventueel beroep bij de rechter worden ingesteld. In de bestuursrechtelijke proce-
dure komt dus indirect het handelen van de professional aan de orde omdat de rechter toetst of het 
besluit zorgvuldig tot stand gekomen is.

Gezondheidsrecht
In de Jeugdwet is geregeld dat ook huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen verwij-
zen naar jeugdhulp. Huisartsen en medisch specialisten (niet werkzaam in de jeugd-ggz) werken in 
het domein van de Zorgverzekeringswet. Jeugdartsen werken voor het grootste deel van hun tijd 
onder de Wet publieke gezondheid. Voor hen geldt – net als voor behandelaren in de volwasse-
nen-ggz – dat ze moeten voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze 
wet schrijft voor dat de instelling waar de medicus werkt een klachtenregeling heeft. Die verschilt op 
sommige punten van de klachtenregeling in de Jeugdwet. Artsen vallen als BIG-geregistreerde onder 
het tuchtrecht van de Wet BIG. 

Als er sprake is van een medische behandeling door een hulpverlener (bijvoorbeeld in het kader van 
de jeugd-ggz), dan is in de Jeugdwet bepaald dat de Wet op de geneeskundige behandelovereen-
komst (WGBO- artikel 7:446 e.v. BW) van toepassing is en niet de meeste bepalingen uit paragraaf 
7.3  Jeugdwet (artikel 7.3.1, derde lid). Overigens zijn de bepalingen uit de WGBO bijna identiek aan 
de bepalingen uit de Jeugdwet. In de WGBO zijn – net als in paragraaf 7.3 van de Jeugdwet – de 
rechten van de cliënt geregeld, zoals het inzagerecht in het dossier, recht om een eigen verklaring te 
kunnen toevoegen aan het dossier, het recht om gegevens uit het dossier te laten vernietigen etc. 

Personen- en familierecht
Dit deel van het burgerlijk recht is belangrijk voor de jeugdprofessional omdat steeds duidelijk moet 
zijn wie het gezag draagt over de jongere. Daarnaast wordt in boek 1 van het Burgerlijk wetboek ook 
geregeld welke kinderbeschermingsmaatregelen kunnen worden opgelegd door de rechter en wat 
de rol van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen is. 

Arbeidsrecht 
Iedere jeugdprofessional die in loondienst werkt, heeft te maken met het arbeidsrecht. Kenmerkend 
voor een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer arbeid verricht waar loon tegenover staat en 
dat er een gezagsverhouding is tussen werkgever en werknemer. Omdat dit spanning kan opleveren 
met de beroepsethische verplichtingen die rusten op de werknemer, is het belangrijk hierover 
afspraken te maken. In het Model professioneel statuut wordt hier nader op ingegaan. 

In het Burgerlijk wetboek is ook de aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn werknemers gere-
geld. Evenals de verplichting van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer scholing kan 
volgen die nodig is voor het werk. Nadere afspraken daarover zijn te vinden in de toepasselijke cao’s.

Civiel recht
De cliënt kan verder gaan dan klagen. Hij kan via een civiele procedure een financiële schadevergoe-
ding eisen omdat de jeugdhulpaanbieder met wie een behandelingsovereenkomst is gesloten, tekort 
is geschoten. De tekortkoming moet de aanbieder aan te rekenen zijn, er moet sprake zijn van ver-
wijtbaar handelen. De instelling bij wie de professional in dienst is, kan aansprakelijk zijn. Voorwaarde 
is wel dat de cliënt de geleden schade aan kan tonen en dat de schade voortvloeit uit het onjuiste 
handelen: wie eist, bewijst. Civiele procedures duren vaak lang en zijn mede daardoor kostbaar. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7_Titeldeel10
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/20171019-model-Professioneel-Statuut-Jeugdhulp-en-Jeugdbescherming.pdf
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Strafrecht
Jeugdprofessionals die werken in een strafrechtelijk kader, bijvoorbeeld bij de Justitiële jeugdinstel-
lingen of Halt, hebben te maken met deze regelgeving. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het vervolgen van strafbare 
feiten. Het feit dat er bijvoorbeeld al een klacht- of tuchtrechtprocedure tegen een beroepsbeoefe-
naar is aangespannen heeft – formeel – geen invloed op het besluit van het OM om de professional 
al dan niet voor de strafrechter te brengen. Het strafrecht beperkt zich tot in de wet omschreven 
strafbare feiten en straffen. De verwijtbaarheid of schuld van de beroepsbeoefenaar dient bewezen 
te worden.

Strafrecht biedt onvoldoende mogelijkheden om goede beroepsuitoefening door professionals 
te waarborgen. En dan nog zijn er de nodige hobbels te nemen, zoals bewijslast en kosten van 
procedure en advocaat. Het strafrecht hanteert in het algemeen normen die niet specifiek zijn 
toegesneden op zorg en hulpverlening. Bovendien zijn de eisen om te komen tot een strafrechtelijke 
veroordeling zwaar: strafbaarstelling, bewijs en grove schuld of opzet. 
 
Samenloop van juridische procedures
Samenloop van verschillende juridische procedures is en blijft mogelijk. Iedere juridische procedure 
kent immers zijn eigen functie, doel en sancties. Het is van belang de verschillende procedures goed 
van elkaar te onderscheiden. 

Sta open voor een gesprek
Op de website SKJ staat voor cliënten Informatie	over	klagen	bij	het	tuchtcollege  Het advies aan 
cliënten is om voordat gestart wordt met procedures vooral als cliënt en jeugdprofessional met 
elkaar het gesprek te voeren. Eventueel ongenoegen kan bijvoorbeeld berusten op misverstanden of 
veroorzaakt worden doordat de professional zich moet houden aan een wettelijke verplichting. Veel 
klachten gaan ook over bejegening. Werken in het jeugddomein betekent dat de jeugdprofessional 
moet kunnen omgaan met beroepsethisch ingewikkelde kwesties en met meervoudige partijdigheid 
omdat leden van een gezin, betrokkenen, vaak tegenstrijdige belangen hebben. Tegen die achter-
grond kan het handelen of nalaten van de jeugdprofessional een grote impact hebben.
Van een professional mag gevraagd worden dat hij openstaat voor kritiek en oog heeft voor de vraag 
die vaak achter de klacht verscholen gaat. In die zin is ieder klacht een kans. Cliënten kunnen zich 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit hun eigen netwerk of de vertrouwenspersoon die 
iedere gemeente beschikbaar moet stellen aan hun inwoners. Deze vertrouwenspersonen hebben 
bij wet ook een aantal rechten om de cliënt goed bij te kunnen staan.

Toezicht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt als toezichthouder een bijzondere 
plaats in. De Inspecties behandelen namelijk geen individuele klachten, maar houden onafhankelijk 
toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp of (jeugd)-ggz. Dat doen ze o.a. aan de hand van meldin-
gen over calamiteiten (ernstig letsel, overlijden), seksueel misbruik en structurele tekortkomingen 
in de zorg. Het landelijk toezicht jeugd bestaat uit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de 
Inspectie Veiligheid en Justitie. 

Voor het indienen van een klacht verwijst de inspectie burgers door naar klachtenprocedures en 
tuchtcolleges voor de gezondheidszorg als het gaat om BIG-geregistreerde professionals of het SKJ 
als het gaat om geregistreerden in het Kwaliteitsregister Jeugd. 

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/
https://vng.nl//files/vng/handreiking_regio_gemeenten.pdf
https://www.igj.nl/
https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/toezicht-domein-jeugd
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De inspecties zelf kunnen verschillende soorten maatregelen nemen om de wet- en regelgeving, 
(beroeps)normen en richtlijnen in de jeugdhulp te handhaven. De inspecties kunnen advies, stimu-
lering, correctie of dwang toepassen. In ernstige gevallen kunnen ze het initiatief nemen tot tucht-, 
bestuurs- of strafrechtelijke procedures. In de Jeugdwet is dan ook de bevoegdheid tot het indienen 
van een tuchtklacht door de Inspectie opgenomen.
Uit het toezicht kan blijken dat geleverde jeugdhulp van onvoldoende kwaliteit is of dat verant-
woorde jeugdhulp niet kan worden geboden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zet dan 
maatregelen in, zodat de regels en afspraken weer nagekomen worden. Op de IGJ-website staat 
welke maatregelen de inspectie kan nemen.

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/toezicht-en-handhaving/maatregelen
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  Bijlage 4: Vergelijking gemeenschappelijke 
basis met bepalingen uit de beroepscodes
Met de komst van de Jeugdwet is een verandering in gang gezet in het jeugddomein. De gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Van aanbieders en professionals 
wordt een andere manier van werken verwacht. Dat vergt inspanningen die zullen leiden tot 
transformatie. Voor de professional betekent dit dat hij in zijn in zijn werk uitgaat van de gemeen-
schappelijke basis van jeugdprofessionals. 
In onderstaande tabel laten we zien dat dit overeenkomt met de normen die in de beroepscodes 
van de beroepsgroepen zijn opgenomen. Ook blijkt daaruit dat er wel verschillende codes zijn, dat 
de taal anders is, dat de opbouw anders is, maar dat er grote overeenkomsten zijn. Het is dus niet 
allemaal nieuw. 

  
Gemeenschappelijke basis 
jeugdprofessionals

Beroepscode BPSW
o.a.

Beroepscode NIP
o.a.

Beroepscode NVO
o.a.

Cliëntgericht werken
De professionals gaan uit 
van de wensen en behoeften 
van jeugdigen en ouders. 
Ze gaan met hen in gesprek 
over wat ze willen, wat ze 
zelf kunnen en welke hulp en 
ondersteuning aanvullend 
nodig is, zodat de jeugdige zich 
verder kan ontwikkelen tot een 
volwaardige burger die kan 
participeren in de
samenleving. Professionals 
versterken ouders in hun rol 
als opvoeder, ondersteunen 
of behandelen hen en 
werken samen met de sociale 
omgeving.

Respect
De jeugd- en gezinsprofessional 
respecteert de persoon van: 
•  de jeugdige cliënt met diens 

kwetsbaarheid, groeiende 
zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid; 

•  de ouder /opvoeder met zijn 
eigen verantwoordelijkheid 
en opvoedingsvisie, voor 
zover niet in strijd met 
wettelijke kaders.

(artikel E)

Overeenstemming/
instemming omtrent hulp- en 
dienstverlening 
De jeugd- en gezinsprofessional 
overlegt met de jeugdige 
cliënt en/of met diens 
ouders/opvoeders om tot 
overeenstemming /instemming 
te komen over de hulp- en 
dienstverlening of andere 
(wettelijk opgelegde) taken.
(artikel G)

Respect
Psychologen geven zich 
rekenschap van en respecteren 
de kennis, het inzicht en de 
ervaring van de betrokkene. 
(artikel 56)

Psychologen houden 
rekening met de individuele 
eigenschappen en 
omstandigheden van elke 
cliënt. Zij onderkennen dat hun 
eigen waarden en normen en 
identiteit hun professioneel 
handelen kunnen beïnvloeden. 
Psychologen spannen zich 
ervoor in cultuur en diversiteit 
te verdisconteren in de 
professionele activiteiten. 
(artikel 58)

Autonomie en  
zelfbeschikking
In hun beroepsmatig 
handelen respecteren 
psychologen de autonomie 
en zelfbeschikking van de 
betrokkene, en bevordert 
deze. In het bijzonder komt 
die zelfbeschikking van de 
betrokkene tot uiting in het 
recht om de professionele 
relatie met de psycholoog al 
dan niet aan te gaan, voort te 
zetten, dan wel te beëindigen. 
(artikel 59) 

Toestemming van de cliënt
Voor het aangaan van een 
professionele relatie is 
toestemming van de cliënt 
en/of van zijn wettelijk 
vertegenwoordiger(s) 
vereist,….
(artikel 15)

In vrijheid beslissen over het 
aangaan van de professionele 
relatie
De pedagoog bevordert een 
zodanige situatie dat de cliënt 
en/of de opdrachtgever de 
beslissing over het aangaan 
van een professionele relatie 
verantwoord en in vrijheid 
kunnen nemen.
(artikel 20)

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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Gemeenschappelijke basis 
jeugdprofessionals

Beroepscode BPSW
o.a.

Beroepscode NIP
o.a.

Beroepscode NVO
o.a.

Signaleren
Professionals zijn alert op 
signalen die kunnen duiden 
op (meervoudige) problemen, 
stoornissen of beperkingen bij 
de jeugdige of ouders. In overleg 
met de betrokkenen kunnen zij 
(de deskundigheid van) andere 
professionals betrekken. De 
bespreking van de signalen met 
de jeugdige draagt bij aan een 
gezamenlijk gefundeerde beslis-
sing over de inzet van passende 
hulp en ondersteuning.

De pedagoog die in het 
kader van zijn professioneel 
handelen weet heeft van 
een handelwijze of een 
situatie die bedreigend of 
schadelijk kan zijn voor een 
cliënt, of voor een lid van het 
cliëntsysteem, doet datgene 
wat ter afwending van deze 
bedreiging wenselijk is en wat 
past bij de omstandigheden 
en zijn professionele 
verantwoordelijkheid,……
(artikel 14, tweede lid)

Versterken eigen kracht en 
zelfregie
Professionals sluiten aan bij, en 
versterken de eigen kracht en 
zelfregie van jeugdigen, ouders 
en hun omgeving. Ze bevragen 
hun mogelijkheden en de 
mogelijkheden van hun sociale 
netwerk en zetten deze in. Ze 
weten wanneer ze moeten 
loslaten en afstand nemen. Ze 
kunnen ook de grenzen van de
eigen mogelijkheden en kracht 
van de jeugdige, het gezin en 
het netwerk inschatten. Profes-
sionals sluiten aan bij de leeftijd 
en het ontwikkelingsniveau van 
de jeugdige.

De jeugd- en gezinsprofessional 
bevordert dat de jeugdige 
cliënt in zijn opvoeding en 
ontwikkeling tot zijn recht 
komt en werkt daartoe samen 
met diens sociale omgeving. 
(artikel A)

De psycholoog biedt de 
cliënt de gelegenheid voor 
overleg over diens wensen 
en meningen betreffende de 
invulling van de professionele 
relatie, tenzij dat een goede 
voortgang van de professionele 
relatie in de weg staat. (artikel 
65)

De pedagoog handelt 
met respect voor de 
zelfstandigheid, de 
verantwoordelijkheid en de 
gelijkwaardigheid van de cliënt 
en spant zich op basis daarvan 
in om daadwerkelijk samen 
te werken met de cliënt. 
(artikel10,eerste lid)

Veiligheid bevorderen
Professionals hebben oog voor 
de veiligheid van de jeugdige 
(zowel fysiek, psychisch als 
sociaal). Zij zijn alert op signalen 
die de veiligheid bedreigen en 
kunnen deze, in lijn met de 
meldcode van de organisatie 
waarbij ze werken, bespreek-
baar maken met de ouders en 
de jeugdige

De jeugd- en gezinsprofessio-
nal bespreekt een vermoeden 
van fysieke, seksuele en/of 
psychische kindermishandeling 
met de betrokken minderjarige 
en relevante betrokkenen uit 
het cliëntsysteem, tenzij dit 
alles niet in het belang van de 
minderjarige is. (artikel K)

Psychologen stellen zich op 
de hoogte van de wettelijke 
bepalingen die in hun werkveld 
van toepassing zijn en 
handelen ernaar.
(artikel 99) 

Dus: handelen conform de 
meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

Indien de pedagoog een 
redelijk vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk 
geweld heeft, kan hij - zo nodig 
zonder toestemming van de 
cliënt - een melding doen 
bij het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kinder- 
mishandeling (AMHK)…..
(artikel 12, eerste lid)

Werken vanuit een integrale 
blik: beter kijken, meer zien
Professionals hebben een 
integrale blik, waarbij ze oog 
hebben voor het functioneren 
van jeugdigen en ouders in de 
verschillende levensgebieden 
en de invloed die hier vanuit 
gaat. Hierbij dragen ze bij
aan een integrale afweging, 
zowel bij de analyse van de 
vraag als bij de mogelijke 
oplossingen.

Zie competentieprofiel Zie beroepsprofiel Zie beroepscompetentieprofiel

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20171005-competentieprofiel-hbo-professionals-in-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-versie-1-1.pdf
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/07/NIP-beroepsprofiel_Kinderen-Jeugd.pdf
https://www.nvo.nl/Download.aspx?File=pknkD3nhWA9x3Lh8H1dDgGgcwkH01ds1UtUAXKrbi3RSN11Mllx2goCpQQt6fsL3&Bestandsnaam=Beroepscompetentieprofiel
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Gemeenschappelijke basis 
jeugdprofessionals

Beroepscode BPSW
o.a.

Beroepscode NIP
o.a.

Beroepscode NVO
o.a.

Samenwerken
Professionals stemmen, in dia-
loog met ouders en jeugdigen, 
af met andere professionals en 
(vrijwilligers)netwerken met 
aanvullende deskundigheid. Ze 
benutten deze deskundigheid 
en activeren ouders en jeug-
digen dit ook te doen, zodat 
ze optimale hulp en onder-
steuning krijgen. Professionals 
herkennen en erkennen hierin 
hun eigen grenzen en elkaars 
vakmanschap.

De jeugd- en gezinsprofessional 
zet zich in voor een goede en 
efficiënte samenwerking en 
een duidelijke verdeling van 
de verantwoordelijkheden en 
draagt daarmee bij aan een 
transparante en eenduidige 
regie van de hulpverlening.
(artikel N)

De jeugd- en gezinsprofessional 
draagt vanuit zijn eigen 
deskundigheid bij aan de 
ketenhulpverlening, erkent 
daarbij de grenzen van zijn 
eigen expertise en is bereid 
zijn professionele oordelen ter 
discussie te stellen. (artikel O)

Onverminderd de 
verantwoordelijkheid voor 
het eigen professioneel 
handelen dragen psychologen 
medeverantwoordelijk-heid 
voor de kwaliteit van het 
handelen van het team 
waarvan zij deel uitmaken 
(artikel 31)

In de samenwerking met 
andere professionals is de 
pedagoog verantwoordelijk 
voor de naleving van de 
beroepscode voor wat betreft 
de eigen inbreng en deelname 
aan de samenwerking; 

De pedagoog verleent geen 
medewerking aan en maakt 
geen gebruik van diensten 
van anderen die met de 
beroepscode in strijd zijn; 

De pedagoog verleent naar 
vermogen hulp en steun 
aan collega’s, studenten 
en supervisanten om ertoe 
bij te dragen dat zij het 
beroep professioneel kunnen 
uitoefenen. De pedagoog 
onthoudt zich van gedragingen 
die hen daarin kunnen 
schaden. (artikel 30, eerste, 
tweede en derde lid)

Leven	lang	leren	en	reflecteren
Bij de vormgeving aan hun 
(deels nieuwe) taken krijgen 
professionals ruimte om op 
basis van hun deskundigheid 
professionele afwegingen 
te maken. Vergroting van 
professionele autonomie
en vermindering van regeldruk 
staan centraal. Daarbij moeten 
professionals voldoen aan de
voorschriften die volgen uit de 
(Jeugd)wet zoals zelfbeschik-
kingsrecht van de jeugdige, 
bejegening, vertrouwelijkheid 
en privacy

De jeugd- en gezinsprofessional 
oefent zijn beroep deskundig 
uit op basis van actuele kennis 
en in nauwe aansluiting 
op ontwikkelingen in de 
jeugdzorg. (artikel B)

De jeugd- en gezinsprofessional 
toetst zijn beroepsmatig 
handelen aan het professioneel 
en beroepsethisch oordeel van 
zijn collega’s.(artikel S)
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  Bijlage 5: Relevante wet- en regelgeving 
Jeugdprofessionals worden op grond van hun beroepscode geacht de voor hen toepasselijke wet- en 
regelgeving te kennen. Hier een kort overzicht. 
TIP: breng met je collega’s in beeld met welke wetgeving je te maken hebt.

Verdrag inzake de rechten van het Kind
Het Kinderrechtenverdrag is de leidraad voor eenieder die met jeugd en zijn ouders/verzorgers 
werkt. Unicef heeft het verdrag voorzien van een samenvatting van de artikelen. 

Jeugdwet 
In de Jeugdwet zijn belangrijke bepalingen opgenomen die direct het werk van de jeugdprofessional 
raken. Een aantal punten: 

Handelen als goed hulpverlener
In artikel 4.1.1. derde lid Jeugdwet staat: De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van 
een goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende ver-
antwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard.

De norm van de verantwoorde werktoedeling
In artikel	5.1.1.	Besluit	Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze 
norm houdt in dat de aanbieder van jeugdhulp, de gecertificeerde instelling of de gemeente in de 
toegang tot jeugdhulp werkt met geregistreerde professionals. Zij staan geregistreerd in het Kwali-
teitsregister jeugd of het BIG register (arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verpleeg-
kundige). Taken moeten worden toegedeeld met in achtneming van de kennis en vaardigheden van 
de professional. 
Er kunnen ook niet-geregistreerde professionals worden ingezet als daardoor de kwaliteit van de 
hulp niet nadelig wordt beïnvloed of als een andere professional moet worden ingezet omdat dit 
noodzakelijk is voor goede kwaliteit van de hulp. In het derde lid van artikel 5.1.1. Besluit Jeugdwet 
staat de verplichting voor werkgevers om ervoor te zorgen dat geregistreerde professionals hun 
taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor hen geldende professionele standaarden.

De Norm van de verantwoorde werktoedeling is verder uitgewerkt in een door alle veldpartijen 
aanvaarde veldnorm: het Kwaliteitskader Jeugd - Toepassen van de norm van de verantwoorde 
werktoedeling	in	de	praktijk. Bij dit hoofddocument hoort ook een aantal factsheets waarin nader 
wordt ingegaan op specifieke situaties: 

• Het afwegingskader: Werk op een verantwoorde manier toedelen 
• Een handreiking: In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling
• Factsheet:	Gezamenlijk	inzetten	van	geregistreerde	en	niet-geregistreerde	professionals
• Brochure: Het persoonsgebonden budget en de inzet van de juiste professional
• Werk verantwoord toedelen in wijkteams - Een handreiking
 
Geregistreerde jeugdprofessionals handelen volgens de professionele standaard en vallen  
onder tuchtrecht. 
In de Jeugdwet (artikel 4.1.1 derde lid) is voorgeschreven dat de jeugdprofessional handelt met 
in achtnemen van de professionele standaard, dus met in achtnemen van de beroepscode, 
vakinhoudelijke richtlijnen etc. 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18#Verdrag_2
https://www.unicef.nl/files/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035779/2017-02-28#Hoofdstuk5
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Printversie-Afwegingskader-A3.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/PJJ-Handreiking-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/Factsheet-Gezamenlijk-inzetten-geregistreerde-en-niet-geregistreerde-professionals.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20171219-PGB-en-de-inzet-van-de-juiste-professional.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20171101-Handreiking-wijkteams-en-de-norm-PJenJ.pdf
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Dat is ook nog opgenomen als een voorwaarde voor de erkenning van het Kwaliteitsregister Jeugd in 
het Besluit Jeugdwet. In artikel 5.4.3 staat dat de beroepsbeoefenaren die in het Kwaliteitsregister 
Jeugd geregistreerd staan, moeten handelen volgens voor hen geldende professionele standaarden 
en dat ze onder het tuchtrecht van het SKJ vallen. 

Dat BIG-geregistreerde jeugdprofessionals (arts, gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundige, 
psychotherapeut) vallen door inschrijving in het BIG-register van rechtswege onder het tuchtrecht 
van de wet BIG	(artikel	47).
 
Dat zij moeten handelen volgens hun professionele standaard staat in de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst	(artikel	7:453	BW	/	WGBO)  

Meldplicht bij calamiteiten en geweld 
In artikel 4.1.8, tweede lid Jeugdwet staat de verplichting voor jeugdprofessionals om aan de inspec-
ties informatie te verstrekken als de werkgever melding heeft gedaan van calamiteiten of geweld in 
de jeugdhulp of jeugdbescherming. Zie ook de Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten.

Burgerlijk wetboek
Jeugdprofessionals hebben naast de Jeugdwet ook te maken met de regelgeving over het personen 
en familierecht. Daarin staan o.a. de regels over gezag en ondertoezichtstelling. 

Jeugd	en	de	verschillende	zorgwetten
VWS	heeft	een	overzicht gemaakt van de verschillende zorgwetten die aan de orde kunnen zijn bij 
zorg en ondersteuning aan kinderen en gezinnen.

Wmo 2015
De Wmo 2015 is leeftijdsonafhankelijk. Op grond van deze wet heeft de gemeente een zorgplicht. De 
gemeente moet zorgdragen voor ondersteuning zodat inwoners zichzelf kunnen redden en kunnen 
participeren ook al hebben ze beperkingen of psychiatrische of psychosociale problemen. Ook moet 
de gemeente zorgen voor voorzieningen voor beschermd wonen en voor dak- en thuislozenzorg. 
Voor jongeren kan deze wet van belang zijn als ze voorzieningen nodig hebben die niet vallen onder 
de jeugdhulp of onder de vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. 
 
In de Wmo 2015 en het Besluit Wmo 2015 staat de grondslag voor het advies- en meldpunt kinder-
mishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis). 

Zorgverzekeringswet
De somatische zorg voor jeugd tot 18 jaar wordt via de systematiek van de Zorgverzekeringswet 
geregeld. Jeugdigen kunnen dus aanspraak maken op huisartsenzorg en na verwijzing op specialisti-
sche medische zorg. De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) is voor rekening 
van gemeenten totdat de jongere 18 jaar wordt. De vergoeding van ambulant voorgeschreven 
geneesmiddelen is echter weer voor rekening van de ziektekostenverzekeraar. 

Huisartsen worden in hun praktijk ondersteund door Praktijkondersteuners Huisarts (POH). Deze 
professionals hebben taken op het gebied van de ggz(de POH-ggz) of op het terrein van bepaalde 
somatische aandoeningen. 
In steeds meer praktijken wordt ook een POH-jeugd aangesteld. De invulling van de functie en de 
bekostiging van die functie is divers. Soms betaalt de gemeente mee naast de zorgverzekeraar. 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20171005-competentieprofiel-hbo-professionals-in-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-versie-1-1.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039884/2017-08-16
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-09-19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-09-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2017/11/23/overzicht-zorgwetten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2017/11/23/overzicht-zorgwetten
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01#Hoofdstuk2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-08-01
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Wet langdurige zorg
Een kleine groep jongeren waarvan wordt aangenomen dat ze permanent afhankelijk zullen zijn van 
24-uurszorg kan een beroep doen op de wet langdurige zorg. 

Wet passend onderwijs 
Alle kinderen volgen onderwijs meestal vanaf 4 jaar totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. 
Als kinderen extra onderwijsondersteuning nodig hebben moeten de samenwerkingsverbanden van 
scholen daarvoor zorgdragen zodat ieder kind passend onderwijs krijgt. De samenwerking tussen 
jeugdhulp en onderwijs is belangrijk om ervoor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikke-
len. Meer informatie in het NJI dossier verbinding onderwijs en jeugdhulp

Wet Publieke gezondheidszorg 
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze jeugdgezondheidszorg aanbieden aan alle kinderen in 
hun gemeenten. Daarnaast voeren JGZ-instellingen ook jeugdhulpactiviteiten uit. Meer lezen op de 
website van het NCJ 

(U) AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sommige bepa-
lingen moesten nog op nationaal niveau uitgewerkt worden. Dat is geregeld met de Uitvoeringswet 
AVG. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit persoonsgegevens

Met een aanpassingswet AVG zijn veel wetten gewijzigd zodat ze in overeenstemming zijn met de 
(u)AVG.
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-08-01
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp
https://www.ncj.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://wetten.overheid.nl/BWBR0041233/2018-07-28



