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Communicatieprotocol Zorg voor jeugd 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van 
jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten en de communicatie rond de 
hulp en zorg voor jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek bestuurlijke) agenda. 
Een calamiteit heeft betrekking op personen binnen de context van Jeugdzorg, 
waarvoor een meldingsplicht geldt aan de Inspectie. Dit geldt ook voor geweld en 
gebeurtenissen waarvoor veel media-aandacht is. 

De negen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en 
Haarlemmermeer hebben over de woordvoering bij een calamiteit regionaal afgestemde 
afspraken gemaakt die zijn vervat in de bijgevoegde memo Regionale uitgangspunten 
Communicatieprotocol 'Zorg voor Jeugd' voor calamiteit met media-aandacht en 
politieke uitstraling. 
De procedures en werkafspraken rondom een calamiteit zijn vastgelegd in het 
calamiteitendraaiboek dat eveneens in regionaal verband is ontwikkeld en waarin een 
communicatiechecklist is opgenomen. Het calamiteitendraaiboek wordt u in 2015 na 
vaststelling in het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein toegezonden. 

Woordvoering bij een calamiteit 
De jeugdhulpinstellingen zijn in eerste instantie het aanspreekpunt en 
leidend in de woordvoering over calamiteiten. De betrokken jeugdinstelling 
informeert de gemeente over haar communicatiestrategie en stemt deze af 
waar nodig. 
De portefeuillehouder Jeugd komt in beeld als de calamiteit een politiek of 
structureel karakter krijgt. Het woonplaatsbeginsel is hierbij leidend. De 
woordvoerder van de gemeente is dan verantwoordelijk voor het opstellen, van 
de communicatieboodschap en - strategie in afstemming met de beleidsafdeling 
en toezichthoudend ambtenaar. 



Haarlem 

Is er sprake van maatschappelijke onrust door een calamiteit, dan is de 
burgemeester van de gemeente waar de maatschappelijke onrust is, het 
aanspreekpunt. De woordvoering wordt dan opgepakt via de driehoek (politie, OM en 
gemeente) en per casus bekeken wie in charge is qua woordvoering. 

Route melding calamiteit, incident en klacht aan portefeuillehouder en raad 
Een calamiteit kan media-aandacht oproepen. De toezichthoudend ambtenaar 
Openbare Orde en Veiligheid die de melding ontvangt van de jeugdhulpinstelling 
informeert de portefeuillehouder, diens woordvoerder en de beleidsmedewerker 
Jeugd. De portefeuillehouder informeert de burgemeester en indien nodig overige 
collegeleden en de regio portefeuillehouders. 
De betrokken partijen (inclusief betrokken gemeenten) houden elkaar actief op de hoogte 
van de voortgang van de afhandeling van de calamiteit. De coördinatie hiervan ligt bij 
de toezichthoudend ambtenaar. Indien de Inspectie bij een melding een actieve rol 
heeft, dan stemmen de Inspectie en betrokken gemeente(n) met elkaar af. 

Incidenten en klachten worden door de jeugdhulpinstellingen geregistreerd en in een 
jaarlijkse rapportage overlegd aan de portefeuillehouder die deze (geanonimiseerd) 
stuurt aan der raad ter informatie. 

Rol van de gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol. Bij een calamiteit wordt de 
gemeenteraad door de portefeuillehouder mondeling in een zo vroeg mogelijk 
stadium geïnformeerd via een mededeling in (indien nodig besloten) commissie. De 
jeugdhulpinstelling levert samen met de toezichthoudend ambtenaar de informatie aan. 
De portefeuillehouder houdt de gemeenteraad op de hoogte bij nieuwe informatie of 
nieuwe stappen in het afhandelen van de calamiteit. 

Privacy 
In het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen is het niet 
opportuun om bepaalde informatie naar buiten te brengen. De informatie voor 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder betreft die informatie die 
nodig is om te bepalen hoe het systeem heeft gewerkt en welke partijen hun aandeel 
hebben gehad in de zorg. 

Hoogachtend, 

I 
I 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

Schneiders 



Regionale uitgangspunten Communicatieprotocol 'Zorg voor Jeugd' 
voor calamiteit met media-aandacht en politieke uitstraling 

1. Inleiding 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg 
inclusief de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), geestelijke 
gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-GGZ) en zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-
LVB). De taken en verantwoordelijkheden worden in één keer overgeheveld naar de gemeenten. Met de 
transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale 
(politiek bestuurlijke) agenda. 

In deze memo staan de regionaal afgestemde afspraken over de woordvoering bij een calamiteit in de regio 
Zuid- en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem (centrumgemeente), Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 
Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Daarbij gelden deze afspraken op de afstemming van een calamiteit met de 
(jeugdhulp)instellingen die voor de regio de Jeugdwet uitvoeren. Waar hier over (jeugdhulp)instellingen wordt 
gesproken, worden zowel de jeugdhuipaanbieders als de gecertificeerde instellingen bedoeid. Deze instellingen 
zijn wettelijk verplicht de calamiteiten bij de inspectie 1 te melden. 

Het uitgangspunt in de woordvoering is dat de (jeugd)instellingen in eerste instantie aanspreekpunt zijn en 
leidend in de woordvoering over calamiteiten. De portefeuillehouder komt pas in beeld als de calamiteit een 
politiek of structureel karakter krijgt. Het woonplaatsbeginsel is hierbij leidend. De bestuurder praat daarbij 
nooit over individuele gevallen, maar gaat in op het proces. Deze lijn is ook gebruikelijk bij bijvoorbeeld het 
asielbeleid. 

Als er sprake is van maatschappelijke onrust door een calamiteit, kan de focus meer op veiligheid komen te 
liggen. Het accent in de woordvoering ligt dan op het terugbrengen van de rust en de openbare orde 
herstellen. Hiervoor is de burgemeester van de gemeente waar de maatschappelijke onrust is, het 
aanspreekpunt. De woordvoering wordt dan opgepakt via de driehoek (politie, OM en gemeente) en per casus 
bekeken wie in charge is qua woordvoering. 

2. Definitie calamiteit en incident 

In dit protocol wordt dus uitgegaan dat de portefeuillehouder in beeld komt bij een calamiteit. Voor de 
volledigheid benomen we hieronder wat de definitie is van een calamiteit en een incident. 

Calamiteit 2 

Voor calamiteiten geldt een meldingsplicht aan de inspectie. Ook voor geweld en gebeurtenissen waarvoor 
veel media aandacht is, geldt een meldingsplicht aan de inspectie. Een calamiteit heeft betrekking op personen 
binnen de context Jeugdzorg. 

Calamiteiten zijn onder meer: 
a) (On)natuurlijke dood van een kind of jongere tot 18 jaar; 
b) Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van en kind of jongere tot 18 jaar binnen 

gezinssituatie waarvoor ingrijpen van buitenaf nodig is gebleken; 
c) Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van een kind of jongere tot 18 jaar bijvoorbeeld 

in een instelling door een medewerker van de instelling (hulpverlener of verzorger) of een andere 
jeugdige; 

d) Geweld (zwaar blijvend lichamelijk letsel) tegen medewerkers van een instelling die met kinderen en 
jongeren t o t l 8 jaar en hun ouders werken, door de jongere of de ouder. 

1 Onder inspectie wordt verstaan het samenwerkingsverband van de drie bij de jeugdwet betrokken inspecties (de Inspectie Jeugdzorg (UZ), 
de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (iVenJ)). Deze inspecties fungeren in het kader van de 
Jeugdwet "als ware zij één rijksinspectie" 
2 Definitie volgens uitgave Stelselwijziging Jeugd: Handreiking Handvatten voor gemeenten, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VNG juni 2014 
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Incident 
Incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang van zaken in 
een instelling. Soms is het onderscheid tussen een calamiteit en een incident onduidelijk. 

Incidenten hoeven de jeugdhulpinstellingen niet te melden maar moeten door de instellingen zelf 
geregistreerd en geanalyseerd worden, en tot verbeteracties leiden. Eenmaal per jaar dient de registratie naar 
de inspectie gestuurd te worden. Wanneer het onduidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit of een incident 
betreft, en of de inspectie een onderzoek instelt is het raadzaam afstemming te zoeken met het loket van de 
inspectie. 

Los van een calamiteit kan er ook sprake zijn van een case die meer betrekking heeft op bedrijfsvoering of 
huisvesting van een (jeugd)instelling, zoals fraude. Voor dit soort zaken geldt ook dat de instelling primair de 
woordvoering doet en dat de portefeuillehouder in beeld komt als de calamiteit een politiek of structureel 
karakter krijgt. 

3. Melding calamiteit. Incident en klachten aan portefeuillehouder en raad 

(interne) communicatie bij calamiteit 
De kans is aanwezig dat een calamiteit media-aandacht oproept, hoe klein de calamiteit ook is. Daardoor is het 
belangrijk dat de betrokken portefeuillehouder Jeugd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt door de 
toezichthoudende ambtenaar, die het signaal heeft doorgekregen van de betrokken jeugdinstelling. 
Tegelijkertijd worden de beleidsmedewerker Jeugd (als deze iemand anders is dan de toezichthoudend 
ambtenaar) en de woordvoerder van de portefeuillehouder geïnformeerd. De portefeuillehouder informeert 
de burgemeester als burgervader en indien nodig de overige collegeleden en regio-portefeuillehouders. 

(inteme) communicatie bij incident 
De toezichthoudende ambtenaar wordt via halfjaarlijkse gesprekken door de betrokken jeugdinstelling 
geïnformeerd over de incidenten. Incidenten worden door de instellingen jaarlijks gemeld via een rapportage 
bij de inspectie. Deze rapportage wordt tevens jaarlijks overlegd aan de portefeuillehouder, die deze 
rapportage (geanonimiseerd in verband met privacy) ter informatie naar de raad stuurt gecombineerd met de 
klachtenrapportage. 

Met de inspectie moeten afspraken gemaakt worden over de woordvoering over deze rapportage aan media. 
De communicatie over deze rapportage aan de stakeholders van de gemeente ligt bij de gemeente zelf, zoals 
een wethoudersbrief naar de commissie of persbericht bij een informatienota. 

(interne) communicatie bij klachten 
Per deelnemende gemeente wordt per kwartaal een klachtenrapportage aan de accounthouder jeugd 
gestuurd. Dit is zo ook opgenomen in de inkoopafspraken. Klachten worden standaard jaarlijks ter informatie 
overlegd aan de raad (geanonimiseerd in verband met privacy). De communicatie over deze rapportage aan de 
stakeholders van de gemeente ligt bij de gemeente zelf, zoals een wethoudersbrief naar de commissie of 
persbericht bij een informatienota. 

4. Woordvoering 
Het uitgangspunt in de woordvoering is dat de (jeugd)instellingen in eerste instantie aanspreekpunt zijn en 
leidend in de woordvoering over calamiteiten. De portefeuillehouder komt pas in beeld als de calamiteit een 
politiek of structureel karakter krijgt. De bestuurder praat daarbij nooit over individuele gevallen. De focus van 
de portefeuillehouder ligt meer op de inhoud van de zaak; wat is er gebeurd, hoe heeft dat kunnen gebeuren 
en wat zijn de gevolgen en hoe kan dit voorkomen worden in de toekomst? Daarbij moet er zorgvuldig worden 
afgestemd met de betrokken inspectie welke informatie hangende het onderzoek van de inspectie gedeeld kan 
worden met de buitenwereld om zo het onderzoek niet te frustreren. 

Het belang van goede interne en externe communicatie moet tijdens een calamiteit niet worden onderschat. 
Het is tevens belangrijk te beseffen dat een situatie die oorspronkelijk niet als ernstig is geïndiceerd, door 
toedoen van media-aandacht binnen afzienbare tijd tot zorgelijk kan worden bestempeld. Bij toonzettende 
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media-aandacht is het zaak om direct te kijken of de situatie verslechtert en men extra maatregelen moeten 
getroffen. 

5.1 Woordvoering en afstemming (regio)gemeenten 

Algemeen: beleidskader 

Iedere gemeente beantwoordt zelf persvragen over het jeugdzorgbeleid in haar gemeente, omdat zowel het 
beleidskader als de verordeningen aangaande stelselwijziging Jeugd lokaal zijn op- en vastgesteld. De specifieke 
portefeuillehouders informeren elkaar over (bij voorkeur voorafgaand aan de beantwoording van persvragen) 
deze media-aandacht, zodat de andere gemeenten niet achteraf verrast worden door media-uitingen. 

Calamiteit jeugdzorg en maatschappelijke onrust 
Zodra het over specifieke calamiteiten in de jeugdzorg met een politiek of structureel karakter gaat, dan ligt de 
woordvoering steeds bij de portefeuillehouder (gemeente) die de zorg heeft ingekocht voor deze persoon. 
Hiervoor geldt dus het principe van het woonplaatsbeginsel. Deze portefeuillehouder is leidend in de 
communicatie, omdat hij/zij ook het contact met de instelling heeft hoe dit heeft kunnen gebeuren en spreekt 
de instelling eventueel daarop aan. 

De media worden naar de woordvoerder van deze gemeente verwezen. Deze gemeente stemt de 
communicatie af met de betreffende instelling. De desbetreffende portefeuillehouder informeert proactief 
tijdens en na afloop van de calamiteit de regiogemeenten (via de wethouders) over de calamiteit. Als andere 
gemeenten vragen krijgen over een calamiteit die niet onder hun bestuurlijke verantwoordelijkheid valt, dan 
verwijzen ze door naar de juiste portefeuillehouder. 

Als er echter sprake is van maatschappelijke onrust door een calamiteit, kan de focus meer op veiligheid komen 
te liggen. Het accent in de woordvoering ligt dan op het terugbrengen van de rust en de openbare orde 
herstellen. Hiervoor is de burgemeester van de gemeente waar de maatschappelijke onrust is, het 
aanspreekpunt. De woordvoering wordt dan opgepakt via de driehoek (politie, OM en gemeente) en per casus 
bekeken welke instantie in charge is qua woordvoering. Als er sprake is van maatschappelijke onrust door het 
toedoen van een cliënt van een instelling, dan informeert de burgemeester de portefeuillehouder die de zorg 
heeft ingekocht en daardoor betrokken is bij de calamiteit. Zij stemmen de communicatie onderling af. 

Uitgangspunten gemeentelijke woordvoering 
De woordvoerder van de portefeuillehouder Jeugd is het eerste aanspreekpunt voor de pers over specifieke 
cases met een politiek of structureel karakter en stemt de woordvoering af met de portefeuillehouder. Ook 
adviseert de woordvoerder de inzet van middelen, de inzet van de bestuurder, mediakeuze en vorm voor de 
communicatie. In de beantwoording wordt niet ingegaan op het individuele geval, maar op het proces. 

Alle betrokkenen die op de hoogte zijn van de zaak onthouden zich verder van elk commentaar en verwijzen 
naar de aangestelde woordvoerder bij gemeente of instelling. Het kan k zijn dat andere partijen, zoals politie of 
OM of inspectie, in charge zijn in de woordvoering. Onderling moet dus per casus de woordvoeringslijn 
inspectie worden afgestemd. 

Het is van belang zo vroeg mogelijk met een officiële interne en externe verklaring te komen om geruchten en 
speculaties tegen te gaan. 

5.2 Woordvoering en afstemming over calamiteiten portefeuillehouder en (jeugd)lnstelHng 
De (jeugd)instellingen zijn in eerste instantie aanspreekpunt voor de pers en leidend in de woordvoering over 
calamiteiten, zoals al eerder genoemd. De instelling en de portefeuillehouder stemmen onderling af wie wat 
zegt, beide vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Kernboodschappen worden onderling gedeeld en indien 
nodig aangepast. 

Uitgangspunt voor alle communicatie is 'intern voor extern'. Daarnaast geldt dat bij de woordvoering er 
gecommuniceerd wordt vanuit de behoefte van de slachtoffers en burgers. Dit geldt ook wanneer er nog geen 
informatie beschikbaar is. Geef liever een reactie waarin de bestuurder vertelt dat er nog geen informatie is, 
dan geen reactie. Hoe langer er wordt gewacht, hoe moeilijker het wordt om bestaande percepties bij te 
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stellen. Ook bij slecht nieuws is de boodschap naar buiten open en volledig: uitleggen hoe de situatie is 
ontstaan, wat de gevolgen zijn en hoe je de problematiek gaat aanpakken. Negatieve gevoelens in de 
buitenwereld die kunnen worden voorzien, zelf agenderen en het juiste tegengas geven. Strategieën zijn 
informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. 

5. Verdere inteme communicatiestappen na melding calamiteit 

De betrokken partijen (inclusief betrokken gemeenten) houden elkaar actief op de hoogte van de voortgang 
van de afhandeling van de calamiteit. De toezichthoudend ambtenaar heeft hierbij de coördinerende rol. 

Indien de inspectie een melding heeft ontvangen en een actieve rol wenst te vervullen, is van belang dat 
inspectie en betrokken gemeente(n) eveneens met elkaar afstemmen. Nadat een calamiteit gemeld is bij de 
gemeente, worden intern onderstaande stappen gezet. Het is van belang om de verantwoordelijkheid van elke 
stap te beleggen bij een afdeling/persoon/functie. 

5.1 Informatie verzamelen 
De toezichthoudend ambtenaar heeft de coördinerende rol wie welke specifieke informatie bij calamiteiten 
verzamelt. 

Voorbeelden van benodigde informatie voor de wethouder/ burgemeester: 
- Soort melding (indeling criteria); 
- Coördinerende partij ambtelijk en bestuurlijk (wethouder, regiowethouder of (regio) burgemeester); 

Betrokken partijen; 
Ondernomen en te ondernemen acties; 
Mediabeeld, wijze van communicatie incl. boodschap (indien relevant); 

- Advies aan wethouder / portefeuillehouder en burgemeester t.a.v. te ondernemen acties (of niet); 
- Wijze waarop de wethouder / portefeuillehouder en burgemeester op de hoogte wordt gehouden; 

Bij het verspreiden van de informatie naar de overige partijen is het van belang om de privacy van de 
betrokkenen te borgen. Het is dan ook essentieel om binnen de gemeente en naar derden alleen de initialen, 
geslacht en leeftijd van de betrokkenen te communiceren, i.p.v. NAW-gegevens en geboortedatum. 

5.2 Vaststellen communicatiestrategie binnen gemeente 
De (jeugd)instelling informeert de gemeente over haar communicatiestrategie en stemt deze af waar nodig, via 
de woordvoerder van de portefeuillehouder Jeugd. De woordvoering over de calamiteit en de uitvoerende kant 
ligt echter nog steeds bij de (jeugd)instelling. 
Als de woordvoering overgaat naar de gemeente omdat de calamiteit politiek of structureel is geworden, dan 
is de woordvoerder bij de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatieboodschap en -
strategie ten behoeve van de portefeuillehouder en de burgemeester, samen met de beleidsafdeling en 
toezichthoudend ambtenaar. Deze wordt ook afgestemd met de betrokken instelling. 

6. Stakeholders communicatie 

(betrokken) Cliënt(en) 
Het aanspreekpunt voor de (betrokken) cliënt is in eerste instantie de instelling waar hij of zij verblijft. Het 
contact met de cliënt kan afhankelijk van de situatie ook verlopen via de CJG-coach of een ander lid van het 
sociaal wijkteam. 

Gemeente 
De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Leidend in de overige communicatie is de gemeente 
waar ouders ingeschreven staan/ bij onder voogdijstelling de gemeente waar de jeugdige verblijft 
(woonplaatsbeginsel). 

Er kunnen verschillende gemeenten betrokken zijn bij een calamiteit, namelijk: 
Gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden 

- Gemeente die het inkoopcontract heeft gesloten met instelling 
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Gemeente waar de jongere verblijft 
- Gemeente waar ouders ingeschreven staan/ bij onder voogdijstelling de gemeente waar de jeugdige 

verblijft (woonplaatsbeginsel) 

De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om de andere gemeenten die betrokken 
zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming. Dat betekent niet dat deze gemeente leidend is in 
de communicatie. Daarvoor gelden de eerder genoemde woordvoeringslijnen. 

(Jeugdjlnstelling 
De instelling heeft een operationele verantwoordelijkheid. De instelling informeert de portefeuillehouder via 
de toezichthoudend ambtenaar. 

- Burgemeester/ Portefeuillehouder Jeugd 
Berichtgeving over ernstige calamiteiten bij een gezin (dat bekend is bij hulpverleners) zal in principe via twee 
sporen bij de gemeente binnenkomen: via een melding van de politie aan de burgemeester (in zijn/haar rol als 
korpsbeheerder), en via een melding van de betrokken zorg verlenende organisatie aan de gemeente. 

Het is van belang dat burgemeester en portefeuillehouder snel met elkaar schakelen als zich een calamiteit 
voordoet, in samenspraak met inhoudelijk betrokkenen (intern en extern) en communicatiedeskundigen. De 
burgemeester en portefeuillehouder moeten hun rollen onderling goed afstemmen. 

De rol van de burgemeester is, naast de coördinerende rol, vooral een rol van maatschappelijke betekenis is 
(burgervaderrol). Denk aan het bezoeken van getroffenen, duiding geven, ruimte geven voor verdriet en 
emoties. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en vanuit zijn 
gezagsrol bij de politie betrokken de driehoek (burgemeester, openbaar ministerie, politie). Deze driehoek is 
leidend wanneer er nader politiële inzet nodig is, bijvoorbeeld in de opsporing. 

- Gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol als het gaat om het uitvoeren van beleid. Echter moet de 
raad zich ook bewust zijn van de risico-regelreflex. Daarom is het van belang dat de raad op de hoogte is van 
het risicomanagement binnen het sociaal domein (breed). Voor calamiteiten bij de uitvoering van de jeugdzorg 
geldt dat de gemeenteraad door de portefeuillehouder mondeling in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 
geïnformeerd via een mededeling in (indien nodig besloten) commissie. De (jeugd)instelling levert samen met 
de toezichthoudend ambtenaar de informatie aan. 

De gemeenteraad wordt verder proactief door de portefeuillehouder op de hoogte gehouden als er sprake is 
van nieuwe informatie of nieuwe stappen in het afhandelen van de calamiteit. De portefeuillehouder wijst de 
raadsleden hierbij op het vertrouwelijke karakter van de informatie en of de informatie die hen verstrekt wordt 
openbaar is of niet. 

- Regiogemeenten 
De portefeuillehouder informeert proactief tijdens en na afloop van de calamiteit de regiogemeenten (via de 
wethouders) over de calamiteit. 

- Pers 

- Algemeen publiek 

7. Privacy 
In het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen is het niet opportuun om bepaalde 
informatie naar buiten te brengen. Eventuele informatie zou niet alleen de privacy kunnen schenden, maar is 
ook belastend voor de betrokkenen. 

De informatie voor bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder betreft informatie om te 
bepalen hoe het systeem heeft gewerkt en welke partijen hun aandeel hebben gehad in de zorg. Privacy / 
beroepsgeheim brengt met zich mee dat zeer terughoudend dient omgegaan te worden met informatie over 
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wat die hulp precies inhield. Ten aanzien van de privacy gelden eisen aan informatie die de wethouder tot zich 
mag nemen, een wethouder heeft bijvoorbeeld wel recht op bepaalde dossierinformatie, maar mag niet zelf 
(medische) dossiers inzien. 

De informatie naar buiten toe is vooral zgn. 'buitenkantinformatie', dus informatie over het proces en de 
partijen die in deze casus betrokken zijn. Waarbij ook een factor is hoeveel al in de media bekend is geworden. 
Bijv. als iedereen spreekt over de naam van het kind, is alleen het vermelden van initialen uit oogpunt van 
privacy niet meer nodig. Anderzijds moet natuurlijk wel gewaakt worden om op geruchten in te gaan die met 
de inhoud van de zorg te maken hebben. Mocht onjuiste informatie in de media opduiken, dan kan het ook in 
belang van kind en ouders zijn deze informatie te ontkrachten en de juiste informatie te verstrekken. 
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