Het recht op inzage in het hulpverleningsdossier
Het recht op inzage is door Stek vastgelegd in het Jeugdigenstatuut, in de klachtenregeling en in de
digitale informatiepakketten voor cliënten. De cliënten ontvangen deze bij de start van de
hulpverlening. Het recht op inzage is geregeld conform de Wet. Cliënten hebben het recht op inzage
in het eigen dossier. De inzage in het dossier wordt geregistreerd. De inzage vindt in principe plaats
onder begeleiding. Wanneer de cliënt hiertegen bezwaar maakt wordt in overleg met de manager/
teamleider een andere oplossing (vorm) gezocht. De ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van de
jongere hebben recht op inzage zoals hierboven is aangegeven, mits de jongere 15 jaar of jonger is,
of de jongere tegen de inzage geen bezwaar heeft. Jongeren vanaf 12 jaar hebben recht op inzage.
Bij bezwaar van de jongere van 16 jaar of ouder tegen inzage door ouders, hebben ouders (wettelijke
vertegenwoordigers) minimaal recht op het inzien van die informatie die uitsluitend van betrekking is
op hen. Voor inhoudelijk of anderszins functioneel betrokken medewerkers geldt dat dossiers in
principe voor inzage toegankelijk zijn, mits het opgedragen werk dit noodzakelijk maakt.
De casemanager heeft zonder voorbehoud recht op inzage in het dossier van een door hem begeleide
cliënt.
Wet op de Jeugdzorg:
Uitvoerder (= Stek) en BJz verstrekken aan de cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en
afschrift van de bescheiden die ze met betrekking tot de cliënt onder zich hebben.
Er wordt, anders dan met instemming van de cliënt, geen inzage of afschrift aan anderen (behoudens
aan degenen van wie beroepshalve medewerking bij de hulpverlening noodzakelijk is, alsmede diens
wettelijk vertegenwoordiger zolang de cliënt een jeugdige < 16 jaar is), verstrekt.
Inzage en/of afschrift aan cliënten wordt geweigerd wanneer:
 cliënt jonger is dan 12 jaar,
 cliënt tussen 12 en 18 jaar oud is en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen,
 als de persoonlijke belangen van een ander dan de cliënt daardoor zouden worden geschaad.
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