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Vraag en antwoord Verslaglegging Mijn Kwadraad – Deel 2 29-01-2015 

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 Klopt het dat we zelf geen intakeverslag  meer kunnen maken  maar het intakeformat 
alleen naar de  cliënt kunnen sturen? 

De gedachte is dat je vrij bent de intake volgens eigen 
inzicht vorm te geven, je kunt het verhaal van de cliënt als 
intake gebruiken , maar je kunt ook  een “oud” 
intakemodel gebruiken en in het bericht plaatsen. Je kunt 
zelf de intake formats die jij gebruikt in de bibliotheek 
plaatsen onder de categorie intake formats. Let op: plaats 
geen intake formulier met cliënt gegevens in de 
bibliotheek. De bibliotheek is toegankelijk voor zowel 
cliënten als collega hulpverleners. 

2 Als SMW-er ben ik gewend bij afsluiting een afsluitverslag naar de school te sturen, dat 
wordt altijd zeer op prijs gesteld. 
 

Ook het  format - afsluitverslag  kun je in de bibliotheek 
plaatsen. Je kunt overigens ook zelf andere documenten 
die jij of je team  belangrijk vinden in de bibliotheek 
plaatsen. 

3 Moeten we in het SMW nog met toestemmingsverklaringen werken? Nee, er hoeft geen getekend document opgenomen te 
worden in het dossier. Wel moet er altijd door beide 
ouders mondelinge  toestemming gegeven zijn en dit moet 
in het dossier vermeld worden. 

4 Ik mis het  overzicht van de REGAS boom in het dossier. 
 

Tip: geef titels aan elk bericht. 
 Daarnaast zijn er knoppen  waarmee je een overzicht kunt 
oproepen, zowel chronologisch als op  onderwerp. 

5 Wat te doen als ouders bij een vechtscheiding  absoluut geen contact met elkaar willen 
en je dus toch niet tot 1 mail adres kunt komen? 
 

Dan krijgen geen van beide ouders toegang tot het dossier 
van hun kind. 2 ingangen zijn nl.  niet mogelijk. Het 
alternatief is 2 dossiers  maken van 1 kind en dat is 
ongewenst.  Wel is  het de bedoeling dat je deze casussen 
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in je  team/ met de werkbegeleider bespreekt, we vinden 
het belangrijk om mee te kunnen denken, het is immers 
maatwerk. Op deze manier kunnen we ook de casussen 
verzamelen en gebruiken voor ontwikkeling en aanpassing 
van beleid. . 

6 Mag ik in dit soort situaties zelf een mail aders voor ouder aanmaken via google? 
 

Dit lijkt ons niet gewenst. Vanuit het denken vanuit het 
hulpverleningsproces is het niet wijs dit probleem voor  de 
cliënt op te lossen. 

7 Komt de vertrouwelijkheid  van jongeren tussen de 12  en 16 jaar niet in het geding? 
 

In deze groep is zorgvuldigheid  heel belangrijk. Overleg 
hierover met  de jongere. In principe hebben ouders 
toegang tot het dossier en zijn zij medeverantwoordelijk. 
Dat is het  wettelijke uitgangspunt. Stem samen met de 
jongere  af hoe je  dit aanpakt. Wat betekent het voor de 
jongere als zijn ouders mee kunnen lezen?   Bepaal aan het 
einde van het gesprek met elkaar  wat je in het dossier zet.  
Dat  geeft veel ruimte in dit proces. Daarnaast kun je bij 
het  toestemming vragen  aan de ouders  af stemmen wat 
zij wenselijk vinden. Dus overleg en maatwerk is het 
motto. 
Je kunt ook de “werkaantekeningen” gebruiken om 
aandachtspunten die je nog geen plek hebt kunnen geven 
in het hulpproces te noteren voor jezelf. De 
werkaantekeningen zijn niet inzichtelijk voor de jongere of  
eventueel meelezende ouders. 
Maak je de  inschatting dat er  risico’s kunnen ontstaan in 
de thuissituatie bij het meelezen kun je besluiten Tijdelijk 
geen toegang te verlenen  totdat dat weer mogelijk is. 
Ook in dit soort casussen geldt: overleg  intern en meldt ze 
zodat wij kunnen  zien of en hoeveel dit voorkomt. 


