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Vraag en antwoord Verslaglegging Mijn Kwadraad 

Deze lijst van vragen en antwoorden is samengesteld door de projectgroep Verslaglegging en KPI. Vragen zijn gesteld door verschillende medewerkers en 

opgehaald uit de resultaten van de pilotteams die in oktober, november en december gestart zijn met de verslaglegging in Mijn Kwadraad. 

nr Vraag Antwoord 

1 Wat is de achterliggende gedachte dat cliënten kunnen zien wanneer het Mijn 
Kwadraad dossier van beheerder is gewijzigd? 

Cliënten hebben recht om te weten wie er toegang heeft tot 
zijn/haar persoonsgegevens 

2 Wat als cliënt geen email adres heeft of nog niet heeft? Of als ik beoordeel dat 
het (nog) niet verantwoord is om de cliënt toegang te geven het dossier? 

ook als de cliënt geen e-mailadres heeft kun je een account op Mijn 
Kwadraad aanmaken voor de  
cliënt. Dit doe je op onderstaande manier: 

• Vul het volgende in bij e-mail adres op de persoonskaart in 
Regas:  

• voornaamclient.achternaamclient@nomail.kwadraad.net 
Dus bijvoorbeeld:  
piet.puk@nomail.kwadraad.net 
 

Je kunt ook gebruik maken van deze werkwijze als je beoordeelt dat 
het nog niet verantwoord is om  
de cliënt toegang te geven tot zijn/haar dossier. 

3 In hoeverre worden kinderen (0-18) eigenaar van eigen dossier?  Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat beide ouders volledig 
verantwoordelijk zijn voor de toestemming tot begeleiding, 
dossiervorming en toegang tot het dossier. 
 
Voor kinderen van 12-16 jaar geldt dat beide ouders en kind 
gezamenlijk toestemming moeten geven voor begeleiding, 
dossiervorming en toegang tot het dossier 
 
Kinderen vanaf 16 jaar hebben eigenstandig het recht om 
toestemming te geven voor begeleiding, dossiervorming en toegang 
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tot het dossier. 

4 Wat kan het betekenen voor kinderen (0-18 jaar) als hun ouders thuis eisen het 
dossier in te kunnen zien? 

Zie vorige vraag voor regelgeving.  
 
Bij jeugdigen die zich zelfstandig aanmelden, wordt geadviseerd altijd 
te vragen of er risico’s kunnen ontstaan in de thuissituatie ten 
aanzien van de toegang van het dossier. In overleg met de cliënt kan 
er besloten worden om (tijdelijk) geen toegang te verlenen totdat 
door de cliënt wordt aangegeven dat toegang mogelijk is. 

5 Kunnen kinderen inhoudelijk eigenaar worden van hun dossier, hun leeftijd in 
overweging nemende? 

Zie antwoord vraag 2 
 

6 Mogen kinderen  juridisch gezien hun eigen dossier beheren? Zie antwoord vraag 2 

7 Hoe werkt de toegang tot Mijn Kwadraad  als ik een minderjarig kind begeleid 
waarvan de ouders gescheiden zijn?  

Het is van belang start van het hulptraject heldere afspraken te 
maken over toegang tot Mijn Kwadraad, daarbij geldt dat bij 
minderjarige kinderen beide ouders toestemming moeten geven 
voor de begeleiding en de daarbij gebruikelijke dossiervorming . 
Beide ouders hebbend dus ook recht om geïnformeerd te worden 
over de begeleiding en moeten dus beiden toegang kunnen hebben 
tot MijnKwadraad. 
 
Beide ouders moeten dus samen kiezen via welk email adres zij 
toegang willen hebben. Je kunt de ouders adviseren om hiervoor een 
apart email adres aan te maken dat ze gezamenlijk beheren.  
 

8 overleggen met partners, bv school, BJZ, (houding van/reactie van) ouders? 
Waar kun je die kwijt? 

Overleggen over de cliënt zijn onderdeel van het dossier van de 
cliënt en dienen opvraagbaar te zijn. In de verslaglegging in Mijn 
Kwadraad zullen deze overleggen dus zichtbaar zijn voor de cliënt. 
 
Eigen interpretaties/ waarnemingen kunnen in werkaantekeningen 
gezet worden. Deze zijn niet zichtbaar voor de client. 

9 je eigen gedachten over een cliënt, waar je het de volgende keer over gaat mogelijkheid in dossier om voor eigen gebruik een ‘onzichtbare 
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hebben bijvoorbeeld en waarom? Waar kan dat geregistreerd? aantekening’ te maken in Mijn Kwadraad heet dat 
werkaantekeningen. 

10 Blijft kwaliteit geborgd? ISO/HKZ akkoord met deze werkwijze? Ja 

11 hoe ben je als werker beschermd tegen het oneigenlijk gebruik van (delen uit) 
het dossier bij blended werken? 

Er wordt een disclaimer geplaats in Mijn Kwadraad waarin de 
doelbepaling van de dossiervorming vermeld staat en waarin 
aangegeven staat dat buiten deze doelbepaling gebruik van de 
verslaglegging niet bevoegd is. 

12 Komt er een testomgeving beschikbaar? Er is een testomgeving waar je kunt oefenen.  
Te vinden op je bureaublad van je computer onder: Alle 
programma’s > testomgeving.  
 
In de testomgeving is een voorbeeldaccount gemaakt 
“verslaglegging”. Ook is er een cliënt inlog voor hetzelfde account 
beschikbaar: 
 http://onlinedossier30.nl/ 
Naam proef account: Jan de Vries. Te vinden onder de knop 
clientdossiers. 

13 Kunnen wij zicht krijgen op hoe het online dossier er bij de cliënt uitziet? Er zal een fake account aangemaakt worden waar je kunt inloggen. 
Dit is te benaderen via: http://onlinedossier30.nl/ 

14 Hoe ziet dossiervoering in Mijn Kwadraad er uit bij een huisverbod? Bij de huisverbod zijn zowel pleger als achterblijver gedurende de 
crisisinterventie cliënt. Vanaf het uitspreken van het huisverbod is 
alleen de achterblijver cliënt. Het is onwenselijk om gedurende de 
crisis Mijn Kwadraad voor beide toegankelijk te maken en daarna 
voor één cliënt. 
 
Om dit te kunnen ondervangen wordt er in Regas – als de 
crisisinterventie door Kwadraad wordt uitgevoerd – een tabblad 
zichtbaar, waarin de werkzaamheden gedurende de crisis kunnen 
worden vastgelegd. 
De ‘crisisrapportage huisverbod’ wordt als bijlage aan de casus in 
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Regas toegevoegd. 
 
Vanaf het uitspreken van het huisverbod – de start van het 10-
dagentraject – wordt voor de achterblijver een casus in Mijn 
Kwadraad gestart. Vanaf dat moment is het mogelijk met 
terugwerkende kracht de besteedde tijd vast te leggen voor degene 
die de cliënt dan begeleid. 
 
Als de BBK’er de besteedde tijd nog wil registreren, dan kan deze op 
de casus inloggen en op de knop ‘tijd registreren’ de besteedde tijd 
vastleggen. 
 
Voor de casussen waar of (a) geen huisverbod wordt uitgesproken of 
(b) de 10-dagen door VÓÓR Welzijn wordt uitgevoerd is het niet 
mogelijk tijd te registreren. Dit is bij het management bekend. 

15 Waar kunnen we de crisisrapportages, beschikkingen enz. kwijt binnen Mijn 
Kwadraad? 

Documenten kunnen ingescand worden en toegevoegd worden aan 
Mijn Kwadraad.  
NB: het blijft ook mogelijk om documenten aan de regas casus toe te 
voegen (niet inzichtelijk voor cliënt) 

16 Hoe registreer en rapporteer bij de werkwijze Veilig Verder Teams? De Veilig Verder Teams profileren zich niet als Kwadraad. Het is 
derhalve niet mogelijk om MK te gebruiken.  
Graag registreren als een cliënt zonder e-mailadres, waardoor de 
cliënt geen kennis heeft dat er een MK bestaat.   
Voor anoniem e-mailadres, zie antwoord vraag 2 

17 Hoe doe ik de meldcode in de nieuwe manier van dossiervoering? De huidige wijze van het registreren van de stappen van de Meldcode 
blijft ongewijzigd. Het Stappenplan wordt in Regas geregistreerd in de 
activiteit ‘Netwerk, Verwijsindex en Stappenplan Meldcode’ 

18 Waar kunnen we ingekomen post (ingescand) aan ons gericht (dus niet aan cl) 
kwijt binnen Mijn Kwadraad? 

In principe valt alle communicatie die een relatie heeft tot de 
begeleiding van de cliënt tot de persoonsgegevens van de cliënt en 
moet in het dossier opvraagbaar en inzichtelijk zijn. Daarmee kan 
deze communicatie opgenomen worden in Mijn Kwadraad 
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Als deze ingekomen post ook informatie bevat over anderen die niet 
bestemd is voor de cliënt dan kan deze post ook toe te voegen aan 
de regas casus. 

19 Waar kunnen wij onze gedachtengangen/ overwegingen/ analyses kwijt binnen 
Mijn Kwadraad?  

Er is een item werkaantekeningen in Mijn Kwadraad. Daar kunnen 
notities worden gemaakt die alleen inzichtelijk zijn voor de 
hulpverlener. 

20 Blijven oude dossiers in Regas beschikbaar?  Ja 

21 Welke informatie beschouwt Kwadraad als relevant voor de cliënt (en komt dus 
in Mijn Kwadraad) en welke niet? Of gaat dit conform het (subjectieve) oordeel 
van de werker?  

Alle informatie die betrekking heeft op de begeleiding van de cliënt 
behoort een onderdeel van het dossier te zijn en is dus 
inzichtelijk/opvraagbaar voor de cliënt. 

22 Hoe wordt de intake vormgegeven in MK? Er is geen vast format voor de intake. De maatschappelijk werker 
beslist zelf, binnen de criteria van zorgvuldige dossiervoering, welke 
vorm van intake er gebruikt wordt. 

23 In hoeverre zijn gespreksverslagen van mezelf ? Gespreksverslagen zijn een onderdeel van het dossier en dienen 
inzichtelijk/opvraagbaar te zijn voor de cliënt. 
Notities voor eigen gebruik kun je kwijt in “werkaantekeningen”, dit 
is geen onderdeel van het dossier en niet inzichtelijk voor de client. 

24 Wie is waarvoor verantwoordelijk in het dossier? Iedereen is verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij zelf schrijft in het 
dossier.  
 
Alle acties in het dossier worden gelogd. Er is dus altijd na te zien wie 
wat heeft gedaan in het dossier. Deze logs zijn alleen in te zien door 
de betrokken medewerker(s) 

25 Wat doe ik bij een cliëntsysteem: Samen 1 Mijn Kwadraad of 2 aparte? Dit is aan de hulpverlener om te beoordelen. Afhankelijk van de 
hulpvraag en de aanpak die er gemaakt wordt.  

26 Kan een cliënt het dossier heropenen? Nee, het dossier kan alleen heropend worden door de 
maatschappelijk werker.  
Client kan het dossier wel blijven inzien tot datum dat het dossier 
volgens afspraken vernietigd moet worden. 
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27 Is er de mogelijkheid om onderscheid in activiteiten aan te brengen? Elk bericht in Mijn Kwadraad  heeft een onderwerp veld. Via het 
onderwerp veld in een bericht kan er onderscheid gemaakt worden 
in activiteiten/ kan het onderwerp aangegeven worden. 

28 Blijft het mogelijk om cliëntgebonden brieven te maken in Regas?  Ja. Het wordt mogelijk op de activiteiten ‘aanmeldingsregistratie’, 
‘coachingsregistratie’ en afsluitingsregistratie’ onder het tabblad 
templates een brief aan te maken. 
 
Deze brieven  zullen voornamelijk naar netwerkpartners verzonden 
worden; correspondentie met cliënt vindt plaats in Mijn Kwadraad. 
 
Een samenvatting van de brief dient altijd in Mijn Kwadraad te 
worden geplaatst in een bericht aan de cliënt. 

29 Waar plaats ik ontvangen cliëntgebonden Correspondentie van 
netwerkpartners – brieven?  

Formele correspondentie over de cliënt die Kwadraad ontvangt van 
netwerkpartners zijn in principe altijd onderdeel van het dossier. 
Daarmee horen ze ook aan het dossier te worden toegevoegd.  

30 Hoe ga ik om met cliëntgebonden communicatie via mail over de cliënt met 
derden/ketenpartners? 
 

Uitgangspunten: 

• De cliënt wordt altijd geïnformeerd over het mail contact met 
derden/ketenpartners. Je kunt desgewenst cliënt ook in cc-en 
in mail communicatie met ketenpartner(s) 

• Kern van het bericht wordt in principe altijd in MK geplaatst, 
dit is namelijk onderdeel van het dossier.  
 
 

Informeer je ketenpartners ook zelf actief over onze uitgangspunten 
met betrekking tot cliëntgebonden communicatie via de mail.  
 
De managers ontvangen komende week een format brief die 
gebruikt kan worden in de communicatie met de lokale 
ketenpartners.  

31 Hoe ga ik om met cliëntgebonden communicatie via telefoon over de cliënt met Uitgangspunten: 
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derden/ketenpartners? 
 

• De cliënt wordt altijd geïnformeerd over het telefonisch 
contact met derden/ketenpartners.  

• Kern van het gesprek wordt in principe altijd in MK geplaatst, 
dit is namelijk onderdeel van het dossier.  

 
Informeer je ketenpartners ook zelf actief over onze uitgangspunten 
met betrekking tot cliëntgebonden communicatie via de mail.  
 
De managers ontvangen komende week een format brief die 
gebruikt kan worden in de communicatie met de lokale 
ketenpartners. 

32 Waar kan ik speciale clientgebonden correspondentie plaatsen die we 
ontvangen van ketenpartners en die niet of niet op dat moment inzichtelijk kan 
zijn voor de client. 

• Denk aan correspondentie van de politie in geval van huisverbod waarin 
ook informatie staat over derden ? 

Het blijft mogelijk om in de regas casus  van de cliënt 
informatie/documenten te plaatsen die betrekking hebben op de 
cliënt.  
De cliëntgebonden correspondentie in Regas is niet inzichtelijk voor 
de client. 

33 Waar plaats ik Informatie die ik uitwissel over zorgen die je hebt t.a.v. een 
casus? 
 

Zolang het uitwisselen van zorg tot doel heeft de beoogde casus 
hulpverlening te bieden, valt dit onder consultatie geven/vragen. De 
betreffende documenten kunnen worden opgeslagen in de regas 
casus alwaar ze niet inzichtelijk zijn voor de cliënt. 
Ook is het mogelijk om hiervan een notitie te maken in de 
werkaantekeningen in Mijn Kwadraad  
NB: alle informatie die over de cliënt gaat blijft ten alle tijden 
opvraagbaar door de client. 

34 Toestemmingsverklaring blijven de afspraken hierover zoals ze destijds door 
Kwadraad zijn gemaakt, staat er een toestemmingsverklaring in MIJn Kwadraad 
? 
 

Er hoeft geen formele toestemmingsverklaring in Mijn Kwadraad 
gemaakt te worden, maar je moet de toestemming er wel in 
vermelden. Of je die nu mondeling of via MK hebt gekregen…het 
gaat erom dat de toestemming zwart op wit staat.  
 
Dat kan bijvoorbeeld in een bericht in Mijn Kwadraad: 
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 “Zoals we hebben afgesproken zal ik contact opnemen met de 

docent over hoe Pietje het doet in de klas. Op ……(datum)… heb je 

me daarvoor toestemming gegeven.” 

 

   

35 Hoe worden de opdrachtgevers en samenwerkingspartners geïnformeerd? De communicatie met onze opdrachtgevers loopt via de managers. 
Hiervoor ontvangen de managers in week 51 een format brief die 
gebruikt kan worden in de communicatie met de opdrachtgevers. 
 
De managers ontvangen komende week een format brief die 
gebruikt kan worden in de communicatie met de lokale 
ketenpartners.  
 
Je kunt je eigen samenwerkingspartners zelf ook informeren. 

36 Kan de cliënt de loggegevens zien van de casus in Mijn Kwadraad? Nee, alleen medewerkers kunnen de loggegevens zien.  


