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Is de overheid wel in staat om met beleidsmaatregelen adequaat te

De Kleine Gids voor de
Nederlandse sociale zekerheid
2011. Waarom?

reageren op economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Volgens

nieuwsbrief!

de auteurs van het boek ‘Sociaal beleid en legimiteit. Achtergronden,
ontwikkelingen en dilemma’s’ is het Nederlandse sociale beleid zeker

De Kleine Gids Omgaan met
privacy en beroepsgeheim in de
jeugdzorg

dynamisch, maar kunnen de tegenwoordige maatschappelijke en
economische ontwikkelingen niet meer simpel gevat worden in een
beleidskader. Om beleidsmakers te helpen, worden vier handreikingen
gedaan.
Voor de uitgave bundelden een aantal
onderzoekers en hoogleraren hun kennis. De
WWB, Wsw en Wav werden als ‘test cases’
gebruikt. De uitkomst van hun
inspanningen? De overheid doet het in
principe zo slecht nog niet. Dynamiek speelt
in het Nederlandse sociale beleid zeker een
belangrijke rol, maar het is niet zo dat regels
en beleidskaders met iedere (politieke) wind mee waaien. Toch kan er nog zeker
het een en ander verbeteren om te voorkomen dat sociaal beleid tevergeefs
probeert op een krampachtige manier de continue maatschappelijke en

Blijft het

economische ontwikkelingen in (vaste) kaders te vatten.

bij meldrecht, wordt het een

Het kabinet wil
de WSW, WWB en de Wet Wajong
samenvoegen tot één nieuwe
regeling. De AOW-partnertoeslag
gaat waarschijnlijk omlaag. De Wwik
verdwijnt waarschijnlijk, en de
Ziektewet en de WIA zijn aangepast.
De jeugdzorg gaat naar de
gemeenten. Drinken wordt aan
banden gelegd. En u dacht dat er
niks veranderde in de sociale
zekerheid?

meldplicht of een verplichte

Grip

Gelukkig is er De Kleine Gids.

meldcode? En voor wie precies?

Belangrijk is om de complexiteit van beleid te erkennen. “We zien dat pogingen

Sinds 1933 is dat een begrip

En als we melden, welke meldcode

om deze complexiteit af te spiegelen en te volgen in wet- of regelgeving in

voor iedereen die met de sociale

gebruiken we dan? En wat gebeurt

sommige gevallen hebben geleid tot een bijna continue stroom van

zekerheid te maken heeft, van

er met die gegevens?

beleidswijzigingen, zonder dat de grip op de processen daarmee is toegenomen”,

advocaat tot

schrijven de auteurs. Niet vechten tegen complexiteit, maar deze omarmen, is het

uitkeringsgerechtigde.

devies.

De Kleine Gids behandelt de

Van professionals in de jeugdzorg
wordt verwacht dat zij steeds nauwer

belangrijkste sociale

samenwerken. Jeugdzorg,

Eigen voordeel

zekerheidswetten op overzichtelijke

jeugdhulpverlening en de centra voor

Naast de complexiteit beleid zijn er nog twee factoren die moeten worden erkend:

wijze, in enkele pagina’s per wet.

jeugd en gezin (CJG) moeten vaker

de reflexiviteit en de heterogeniteit van de samenleving. “Burgers, bedrijven en

Geen wetsartikelen of verwijzingen

informatie uitwisselen, en ook sneller.

instellingen zijn reflexief. Ze reageren op overheidsbeleid en hebben de voor

naar jurisprudentie, maar een

Maar het recht op privacy van cliënten

beleidsmakers vaak vervelende eigenschap om dat in hun eigen voordeel te

heldere uitleg van de werking,

en het beroepsgeheim roept daarbij

benutten. […] Is de sociale werkvoorziening een voordeligere of prettigere regeling

strekking en uitvoering van de wet.

nog veel vragen op. En dat blijkt vaak

om in te zitten dan andere arbeidsongeschiktheidsregelingen? Dan proberen

De hele sociale zekerheid wordt per

toch een belangrijk obstakel in de zo

burgers daar toegang toe te krijgen. Is de Wajong de regeling met de minste

thema behandeld, waardoor u

gewenste samenwerking.

prikkels en de meeste vrijheid? Dan stroomt de Wajong vol.”

wetten en regels in de juiste context

De Kleine Gids Omgaan met privacy
en beroepsgeheim in de jeugdzorg
beschrijft op een praktische manier de
privacyregels die gelden voor
professionals die werken met en voor
kinderen, jongeren en hun ouders.
Deze Kleine Gids biedt u beknopte en
praktijkgerichte uitleg over:

bij elkaar heeft. Zoals bij:
Kat en muis

• Ziekte, handicap en preventie;

Kortom: sociale regels die met ‘goede bedoelingen’ zijn gemaakt, worden

• Ouderdom, overlijden en kinderen;

gemanipuleerd om het eigen belang te dienen. De reactie van overheden om

• Werk en inkomen;

regels daarom nog specifieker te maken, zal volgens de auteurs leiden tot “een kat

• Vreemdelingen;

en muis spel” waarbij de burgers de overheid en omgedraaid elkaar steeds

• Internationale sociale zekerheid;

slimmer af proberen te zijn. Niet doen dus. Accepteer reflexiviteit en pas beleid

• Bezwaar, beroep en klachten.

hierop aan.

De Kleine Gids verschijnt twee maal

de regels en uitzonderingen over

Klakkeloos volgen

de omgang met de privacy en het

Qua homogeniteit van de samenleving adviseren de auteurs om niet “klakkeloos”

beroepsgeheim;

te volgen, maar strategisch af te wegen waarop wel en waarop geen actie moet

de verschillende wettelijke

worden ondernemen. “Op welke dossiers maximaliseert de overheid alertheid en

meldrechten, zoals het meldrecht

probeert het de voorkeuren te vinden en te volgen? En op welke dossiers is de

AMK en de verwijsindex

verhouding omgekeerd en neemt de overheid een sterke positie […] in […].”

risicojongeren;
regels voor het voeren van

Tot slot herhalen de schrijvers een wijze les die in overheidsland al vaker genoemd
is. Versterk de betrokkenheid (van burgers) bij beleid. Het ‘wij’-gevoel, om het zo

CJG-verband.

maar te noemen. In het laatste hoofdstuk van het boek wordt gepleit voor het

Kleine Gids de specifieke privacyregels
per sector of beroepsgroep, praktische
handvatten en aansprekende
praktijkvoorbeelden. Het boekje is
bedoeld voor professionals in de
jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de
centra voor jeugd en gezin (CJG), het
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casusoverleg, bijvoorbeeld in

Naast de algemene regels biedt deze

per jaar, in februari en augustus.

meer gebruikmaken van particuliere initiatieven. Daarbij moet de grotere
betrokkenheid niet alleen gaan gelden voor gebruikers van sociale regelingen, ook
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mensen die niet of nauwelijks leunen op het sociale stelsel, moeten zich hier toch
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mee verbonden voelen. Hoe? Dat is een vraagstuk waar onder meer

werkplaatsen

beleidsmakers zich de komende periode het hoofd over gaan breken.

Medewerkers luiden noodklok
over bejaardenzorg

‘Sociaal beleid en legitimiteit. Achtergronden, ontwikkelingen en dilemma’s’ is een
uitgave van VOC Uitgevers. Aan het boek werkten mee: dr. Menno Fenger, dr.
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onderwijs, bij justitie of politie. En

Martijn van der Steen, dr. Sandra Groeneveld, drs. Lieske van der Torre, drs.

verder voor iedereen die meer wil

Marieke de Wal, prof. dr. Paul Frissen en prof. dr. Victor Bekkers. Een eerste

weten over het recht op privacy en de

exemplaar werd onlangs overhandigd aan minister Henk Kamp (SZW).
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bescherming van het beroepsgeheim
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in de jeugdzorg anno 2011.
De Kleine Gids Omgaan met privacy
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