
1. EEN ZORGSIGNAAL KOMT BINNEN, WAT DOE JE HIERMEE? 

 

 

 

 

 
 

 

2. BEOORDELING DOEL UITWISSELEN INFORMATIE MET KETENPARTNERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. WEGING UITWISSELEN INFORMATIE, TOEPASSING ZWITSERS ZAKMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. WEGING INFORMEREN BETROKKENE OVER DELEN INFORMATIE MET KETENPARTNERS. 

 

 

 

 

 

? 

 niet solide 

Zorgwekkend 

signaal 
Signaal 

solide? 
Signaal  eerst 

nader onderzoeken Geen 

verdere 

actie 

solide 

 

Wat is het doel van 

uitwisselen  van 

informatie? 

Is het een 

gerechtvaardigd 

doel? Geen 

informatie 

delen 

ja 

Zijn er gerechtvaardigde 

argumenten om betrokkene 

niet te informeren: 

� Ter voorkoming van 

strafbare feiten; 

� In belang van bescherming 

betrokkene; 

� In belang van rechten en 

vrijheden van anderen? 

Naar stap 

2 

Motiveer en 

documenteer 

onderbouwing 

voor delen 

informatie 

Betrokkene accepteert 

dit, reageert neutraal 

Subsidiariteit: is delen info de 

minst ingrijpende maatregel?  

Is delen info écht noodzakelijk? 

(need-to-know) 

Weging:  

delen info 

ja/nee, wat 

en met wie? 

 

 

 

Proportionaliteit: staan maatregel 

en doel met elkaar in verhouding? 

Is delen van (al) deze info nodig? 

Doelmatigheid: is dit de meest 

geschikte maatregel?  

Is dit het juiste overleg om de info 

in te brengen? 

 

Ja ! 

Ja ! Heroverweeg je 

acties, raadpleeg 

collega's.  

Leidt dit tot 

nieuwe 

inzichten? 
Ja ! Nee ! 

Nee ! 

Nee ! 

Er is geen  

basis om 

informatie  te 

delen 

Motiveer en 

documenteer 

onderbouwing 

voor niet 

delen van 

informatie 

Nee ! 

Doorloop met de 

nieuwe inzichten 

het schema 

opnieuw 

Ja ! 

Groen licht 

om info te 

delen! 

Naar stap 4 

 

Informatie 

delen 

Nee ! 

HOOFDREGEL: 

beroepskracht 

informeert 

betrokkene over 

delen informatie 

Ja ! 

Weging:  

betrokkene 

wel/niet 

informeren? 

 

 

Betrokkene accepteert 

het niet of is twijfelachtig 

Heeft betrokkene 

goede argumenten 

om info niet te 

delen? 

Nee ! 

UITZONDERING: 

beroepskracht 

informeert 

betrokkene niet 

over delen 

informatie 

Motiveer en 

documenteer 

onderbouwing 

voor delen 

informatie én 

voor niet 

informeren 

betrokkene 

Nog niet 

delen, 

terug naar 

stap 3 

Ja! 
 

Informatie 

delen 

ja 

Naar stap 

3 

nee 

Naar stap 

2 

Motiveer en 

documenteer 

onderbouwing 

voor niet 

delen van 

informatie 

Motiveer en 

documenteer 

onderbouwing 

voor niet 

ondernemen 

van actie 


