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Jeugdzorgketen

Bepalende bedrijfsarchitectuur uitgangspunten ten behoeve van informatiearchitectuur
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Overleggen

Ketendoel

o Snel en resultaatgericht de juiste 

beschermingsmaatregel treffen.

Ketenopgave

o doorlooptijd verkorten naar 60 dagen in 

90 procent van de gevallen door de 

processtappen op elkaar af te stemmen 

om zo te voorkomen dat er taken 

worden overgedaan of men onterecht 

op elkaar wacht;

o integer en integraal beeld vormen van 

een kind in de context van zijn 

omgeving door adequaat de juiste 

informatie uit te wisselen. Voorkomen 

moet worden dat informatie te laat komt, 

verloren gaat, onvolledig is of verkeerd 

wordt geïnterpreteerd;

o logistieke proces en de sturing daarvan 

verbeteren om zo de efficiency van de 

keten als geheel te optimaliseren;

o ketenbrede management en 

beleidsinformatie optimaliseren.

Ketendoel
o Snel en effectief passende zorg bieden 

zodat een kind de kans krijgt uit te 

groeien tot een evenwichtige 

volwassene.

Ketenopgave

o Verminderen van de administratieve 

lastendruk door gegevens digitaal 

beschikbaar te maken;

o Verkrijgen integraal kindbeeld in de 

context van zijn omgeving;

o Verbeteren van efficiency van de 

keten;

o Optimaliseren van de ketenbrede 

management en beleidsinformatie.
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Ketendoel
o Recidive verminderen met 10 

procentpunten in 2010.

Ketenopgave
o jeugdigen waar mogelijk buiten de 

strafrechtketen houden (preventie);

o de op een persoon toesneden aanpak 

verbeteren;

o zo vroeg mogelijk ingrijpen;

o snel en consequent handelen binnen 

de jeugdketens;

o passende nazorg leveren die terugkeer 

in de maatschappij vergemakkelijkt en 

de kans op recidive vermindert.

Overleggen en 
overdragen
(toeleiding)

Kind centraal: persoons en casusgerichte aanpak

Een persoonsgerichte aanpak wordt mogelijk met behulp van de omringende acht 
ketenbouwstenen:

1. Diagnosticeren, risico’s taxeren en koersbepaling

o Om de kans op recidive te verminderen en een passende interventie te kunnen 
plegen moet screening plaatsvinden van elke jeugdige; 

o Binnen de jeugdstrafketen bevat deze screening zowel risico als protectieve 
factoren; 

o Daarnaast moet voor elke jeugdige een diagnose gesteld worden en een 
recidivetaxatie worden uitgevoerd; 

o Op basis van een diagnose kunnen dan vervolgens spoorbesluiten genomen 
worden. In de jeugdbeschermingketen kan, op basis van de screening, de 
toetsende taak worden uitgevoerd.

2. Overleg en warme casusoverdracht

o In veel gevallen is er enige vorm van overleg over een casus nodig om ervoor te 
zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen en een persoonsgerichte 
aanpak mogelijk wordt;

o Casus moeten, indien nuttig, besproken worden in een multidisciplinair overleg 
zodat adequate besluitvorming en ‘warme’ overdracht van casus- of 
zaakinformatie plaatsvindt; 

o Hierdoor versnelt het ketenproces en verbetert de kwaliteit van de 
informatiedeling.

Jeugdbeschermingsketen

Strafrechtketen (jeugd)

Jeugdzorgketen

Politie

OM

RvdK

BJZ

Rechtspraak

JJI

7. Uniek identificeren, respecteren privacy

o Zowel de jeugdige als het traject waarbij de jeugdige is betrokken moet, over de 
keten heen, te identificeren zijn zodat alle ketenpartners zeker weten dat ze het 
over dezelfde jeugdige en dezelfde casus hebben: het fundament voor een 
integer persoonsbeeld;

o Twijfel over de administratieve identiteit van een jeugdige moet leiden tot 
onderzoek en een beslissing wie een jeugdige precies is en hoe deze jeugdige 
binnen de ketens geïdentificeerd wordt;

o Deze identificatie maakt het mogelijk voor ketenpartners om met elkaar te 
communiceren rond jeugdigen en trajecten zonder telkens naar 
persoonsidentificerende gegevens te vragen aan een externe partij waar een 
andere ketenpartner al over beschikt;

o Bij het ontsluiten van informatie door ketenpartners moet de privacy van een 
jeugdige en zijn context gerespecteerd worden.

8. Eenheid van taal, borgen datakwaliteit

o Het hanteren van eenheid in (elektronische) taal ten bate van effectieve 
gegevensuitwisseling en informatiedeling is een belangrijke voorwaarde om 
onder meer een integer en integraal kindbeeld te kunnen bieden;

o Ketenpartners wisselen informatie uit op koppelvlakken waarbij zowel semantiek 
(= de betekenis) als syntax (= de schrijfwijze) ketenbreed gestandaardiseerd en 
vastgelegd zijn in een ontologie (ketenbreed samenhangend woordenboek) en 
aanverwante berichtenspecificaties;

o Deze standaardisatie biedt vervolgens de mogelijkheid om de betrouwbaarheid 
van informatie ketenbreed op het juiste niveau te krijgen en te houden;

o Dit wordt bereikt door ketenbreed ‘afspraken’ te maken over in te richten a) 
controles op gegevensinvoer, b) periodieke controles en c) schonings-
maatregelen.

5. Bewaren en verantwoorden

o Kritische informatie op basis waarvan beslissingen worden genomen moet 
worden opgeslagen. Enerzijds om het primaire (keten)proces te ondersteunen, 
anderzijds om achteraf verantwoording te kunnen afleggen. Dit zorgt ervoor dat 
de vastlegging van gegevens transparant, uniform en volledig is;

o Primair dient de vastlegging van informatie binnen de informatiehuishouding van 
de verantwoordelijke organisatie te worden gerealiseerd;

o Op (centraal) ketenniveau wordt alleen informatie vastgelegd die nodig is voor 
het overbruggen van de informatiekloof tussen ketenpartners en wordt die 
informatie opgeslagen waarbij dit doelmatiger (sneller, beter, makkelijker) is dan 
dit decentraal bij ketenpartners op te slaan.

6. Koppelen door te ontkoppelen; elektronisch uitwisselen

o Een uniforme aanpak van de gegevensuitwisseling en de koppelingen tussen 
systemen van ketenpartners is een belangrijke voorwaarde is om technisch 
inter-operabel te zijn, nu maar ook in de toekomst;

o Daarom moeten de ketenpartners over een gestandaardiseerd elektronisch 
koppelvlak beschikken waarbij de verantwoordelijkheden op de koppelvlakken 
tussen ketenpartners eenduidig zijn gedefinieerd;

o Deze standaardisatie zorgt voor een snelle, consequente en flexibele 
jeugdketen en dwingt semantische interoperabiliteit af (dit is eenheid in 
‘elektronische’ taal) bij de afstemming van ketenprocessen.

Scope, onderverdeling jeugdketens en actoren
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Uitgangspunten Referentiearchitectuur Jeugdketens
De volgende uitgangspunten gelden bij het ontwerpen, aanpassen en realiseren van de in de drie jeugdketens benodigde informatievoorzieningen:

oOrganisaties binnen de jeugdketens organiseren zich als een onderdeel van een integraal opererende en als eenheid optredende keten die in haar handelen 

naar jeugdigen en hun omgeving consistent en betrouwbaar is;

oOrganisaties in de jeugdketens streven er naar gemeenschappelijke voorzieningen te gebruiken, als deze op de punten functionaliteit, beveiliging en kosten 

gelijkwaardig zijn aan individuele voorzieningen;

oEr wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van generieke bouwstenen die in de context van (delen van) de drie jeugdketens ingezet worden. De bestaande 

informatievoorzieningen vanuit de Strafrechtketen worden, waar mogelijk en nodig, geadopteerd voor de jeugdstrafrechtketen, aangevuld met hier 

geïntroduceerde extra voorzieningen;

oVoor de zorg- en beschermingsketen wordt op projectbasis voor de hier geïntroduceerde informatievoorzieningen nader onderzocht of herbruikbaarheid 

mogelijk is; dit ten behoeve van het streven naar maximale interoperabiliteit en beheersbaarheid, en minimalisering van technische complexiteit.
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AMK
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3. Proces uitvoering bewaken 

o De voortgang van de uitvoering van de processtappen moet worden bewaakt 
zodat kan worden geëscaleerd en bijgestuurd indien nodig;

o Processtappen kunnen zo beter op elkaar afgestemd worden en werkvoorraad-
en capaciteitsvoorspellingen zijn mogelijk. Daarvoor is proces-, sturings- en 
coördinatie-informatie op ketenniveau voor de monitoring van doorlooptijden 
nodig; 

o Ook de afspraken die worden gemaakt in multidisciplinaire (casus)overleggen 
moeten worden bewaakt wil een persoonsgerichte aanpak effectief zijn;

o Een casus wordt gesloten als de in het casusoverleg gemaakte afspraken zijn 
nagekomen of indien gebeurtenissen in het leven van de jeugdige het uitvoeren 
van de afspraken onmogelijk maakt zoals het opnieuw insluiten van een 
jeugdige in een penitentiaire inrichting.

4. Bevragen en ontsluiten

o Om de juiste diagnose te kunnen stellen en besluiten te kunnen nemen is 
actuele en betrouwbare informatie over jeugdigen in hun context noodzakelijk;

o Om deze te verkrijgen, is het nodig om informatie te ontsluiten door 
(informatiebronnen van) ketenpartners en (landelijke of keten) registers te 
bevragen om eigen informatie te complementeren; 

o Dat kan betrekking hebben op enerzijds het achterhalen welke ketenpartners 
ook betrokken zijn bij een jeugdige zodat een gezamenlijke aanpak van de 
problematiek mogelijk wordt en anderzijds het opvragen van inhoudelijke 
actuele of historische (dossier)informatie op basis waarvan kwalitatief goede 
beslissingen kunnen worden genomen. 

Diverse 
melders

RvdK Rechtspraak

Landelijk werkende 
instellingen (LWI’s)
o William Schrikker 

Stichting
o Joods Maatschappelijk 

Werk
o Leger des Heils
o SGJ

Coördineren
uitvoering

Onderwijs

Gemeenten

Centra Jeugd 
Gezin

Zorgkantoren

Jeugd & 
Opvoedhulp

AWBZ & 
zorgverzekerings-

wet aanbieders

Begeleiden

Ketenactoren

Diensten en voorzieningen

Technische componenten

Organisatiediensten

Semantiek en gegevens

Gegevensopslag

Ketenproces

Informatieuitwisseling

Netwerk

WIE WAT HOE

B
e

d
ri

jf
s

a
rc

h
it

e
c

tu
u

r
In

fo
rm

a
ti

ea
rc

h
it

ec
tu

u
r

T
ec

h
n

is
c

h
e

 a
rc

h
it

ec
tu

u
r

Netwerken

Server
Workstations

Uitgangspunten conform NORA
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Benodigde informatievoorzieningen Uitwerking Informatievoorzieningen

Doel

Het doel is om een integraal persoonsbeeld op te bouwen van jeugdige 

middels elektronisch berichtenverkeer.

Uitgangspunten

o Voordat een integrale bevraging gedaan kan worden rondom een 

jeugdige, moet de jeugdige geïdentificeerd zijn. Dit kan alleen met een 

nummerstelsel (zie voorziening ‘Identiteitsvaststelling’. De unieke 

identificatie zorgt er tevens voor dat de antwoordende partij niet de 

privacy schendt omdat niet zeker vast te stellen is op welke individu het 

antwoordt betrekking heeft; 

o Elke keten heeft een eigen voorziening voor integraal bevragen, waarbij 

de zorg- en beschermingsketen in samenhang beschouwd kunnen 

worden. De zorg- en beschermingsketen enerzijds en de strafrechtketen 

anderzijds zijn logisch gescheiden werelden;

o De voorziening kan worden gebruikt door ofwel elektronische berichten 

aan te bieden (vraag), ofwel door vanuit een gebruikersportaal functies 

aan te roepen. Dat maakt de informatievoorziening flexibeler en breed 

toepasbaar;

o De informatie bij ketenpartners moet raadpleegbaar zijn zonder dat dit 

lokaal wordt opgeslagen zolang dit niet nodig is voor het functioneren 

van de voorziening (zoals caching).

Doel

Het doel is om in een casusoverleg gemaakte afspraken vast te leggen en 

ketenpartners in staat te stellen deze bij te werken totdat de casus 

afgesloten kan worden en daarmee de afspraken kunnen worden 

gearchiveerd.

Uitgangspunten

o De afspraken met betrekking tot uit te voeren acties zijn in de 

voorziening beschikbaar zolang de casus behandeld wordt in het 

casusoverleg; 

o De voorziening is primair bedoeld om monitoring op naleving van 

afspraken mogelijk te maken en vervangt niet de eigen primaire 

informatiesystemen die ketenpartners gebruiken om acties te plannen 

en uit te voeren;

o Na het afsluiten van de behandeling van de casus op het casusoverleg 

zijn de afspraken enkel nog toegankelijk via de voorziening 

’Documenteren’.

Doel

Het doel is om te achterhalen wie wat weet over een subject vanuit de 

behoefte aan actuele en betrouwbare informatie.

Uitgangspunten

o Elke keten heeft eigen verwijzingen, waarbij de zorg- en 

beschermingsketen in samenhang beschouwd kunnen worden. De zorg-

en beschermingsketen enerzijds en de strafrechtketen anderzijds zijn 

logisch gescheiden werelden. Immers, verwijzingen naar ketenpartners 

binnen de strafrechtsketen moeten in principe niet inzichtelijk zijn voor 

partijen in het zorgdomein;

o Zodra een ketenpartner een jeugdige in behandeling neemt, plaatst zij 

een verwijzing in de verwijsindex. Andere ketenpartners kunnen op deze 

wijze te weten komen dat deze ketenpartner de jeugdige kent. Om deze 

informatie te verkrijgen, kijkt de ketenpartner in de verwijsindex of de 

jeugdige reeds bekend is;

o Voordat een persoon opgenomen wordt in de verwijsvoorziening, moet 

de persoon geïdentificeerd zijn volgens het identificatieregime dat in die 

keten geldt;

o Het plaatsen van een verwijzing kan een betekenisvolle gebeurtenis zijn 

waar andere ketenpartner over geïnformeerd willen worden. Daarom 

werkt de voorziening ‘Verwijzen’ samen met de voorziening 

‘Abonneren’.
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Afspraken

Verwijzingenregister

o De informatiearchitectuur voor de Jeugdketen is conform NORA;

o Iedere persoon binnen een keten (jeugdzorg, jeugdbescherming of jeugdstrafrecht) wordt 

geïdentificeerd aan de hand van een uniek ketennummer en opgenomen in een 

(keten)persoonsregister. Binnen de strafrechtketen is dit de SKDB, in de jeugdzorg en -

beschermingketen is dat het personenregister ‘jeugd’;

o Voor de strafrechtketen geldt het ID-protocol. Volgens dit protocol wordt bij staande houding 

door de Politie identiteitsdocumenten gecontroleerd en geverifieerd en, onder bepaalde 

omstandigheden, vingerafdrukken afgenomen en geverifieerd. Voor de zorg en 

beschermingketen een ander regime nodig wat onder andere is gebaseerd op 

documentcontrole en GBA-verificatie;

Uitgangspunten informatiearchitectuur

Jeugdbeschermingketen

Strafrechtketen (jeugd)

Jeugdzorgketen

Integraal 
bevragen

Integraal 
bevragen
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Statussen
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1
Vraag:

“Wie heeft info over X?”

2
Vraag

“Wie heeft info over X?”

3
Vraag

“Wie heeft info over X?”

4
Antwoord:

“BJZ Gelderland”

5
Antwoord:

“BJZ Gelderland”
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Antwoord:

“BJZ Gelderland”

Interketencommunicatie (werking van integraal bevragen)

Verwijzingen
Statussen

Registers

Persoonsregister

Verwijzingenregister

SKN (VIP#)
Integraal bevragen

(zorg / bescherming)
Integraal bevragen

(SRK)

Persoonsregister

BiometrieregisterOverige

JKN

JKN

Verwijzingenregister

JKN Minimaal BSN

SKN (VIP#)

SKN (VIP#)

o De juiste informatie moet tijdig worden uitgewisseld tussen ketenpartners waarbij iedereen 

het eens is over de betekenis en schrijfwijze van de gegevens;

o Voor de interactie met informatiebronnen en registers gelden inhoudelijk de 

‘gegevenswoorden en berichtenboeken’ van Jeugdzorg, -bescherming en -straf als 

inhoudelijke basis. Deze worden in samenhang onderhouden op basis van de standaarden 

zoals deze in de strafrechtketen en jeugdbeschermingsketen al in gebruik zijn;

o Een jeugdige wordt binnen een keten met een ketenspecifiek nummer aangeduid. Voor de 

strafrechtketen geldt het Strafrechtketennummer (voormalig VIP-nummer) als identificerend 

nummer, voor de zorg en bescherming keten zal een nieuw nummer worden 

geïntroduceerd. Omdat in het civiele domein de zorg- en beschermingketen vaak in elkaar 

overlopen is het zinvol één nummerstelsel te hanteren; voor deze twee ketens wordt een 

Jeugdketennummer geïntroduceerd.

Politie

RvdK

BJZ

JJI

HALT

Rechtspraak
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BJZ

AWBZ-
gefinancierde 

zorgaanbieders

Gemeenten

Doel

Het doel is om de administratieve identiteit van een jeugdige uniek te 

bepalen.

Uitgangspunten

o Iedere persoon binnen een keten (jeugdzorg, jeugdbescherming of 

jeugdstrafrecht) wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek 

ketennummer en opgenomen in een (keten)persoonsregister. Binnen de 

strafrechtketen is dit de SKDB, in de jeugdzorg en -beschermingketen is 

dat het personenregister ‘jeugd’;

o Voor de strafrechtketen geldt het ID-protocol. Volgens dit protocol wordt 

bij staande houding door de Politie identiteitsdocumenten gecontroleerd 

en geverifieerd en, onder bepaalde omstandigheden, vingerafdrukken 

afgenomen en geverifieerd. Voor de zorg en beschermingketen een 

ander regime nodig wat onder andere is gebaseerd op 

documentcontrole en GBA-verificatie;

o Het uitvoeren van onderzoek naar de identiteit van een jeugdige en het 

vaststellen van eventuele dubbelingen of fouten wordt gedaan door een 

‘matchingsautoriteit’ onder een ketenspecifiek regime; 

o Informatie-uitwisseling omtrent een persoon tussen ketens geschiedt 

met minimaal het BSN als unieke identificatie voor een persoon (later 

aangevuld met identificatie uit RNI en BVV).

Controleren
document

Registeren
persoon

Informeren

1
Identiteitsvaststelling

Persoonsregister

Doel

Het doel is om de voortgang van een traject van een jeugdige te bewaken 

door proces-, sturing, en coördinatie-informatie op ketenniveau beschikbaar 

te maken.

Uitgangspunten

o Alleen de betekenisvolle procesmomenten die relevant zijn bij de 

behandeling van een casus worden, tezamen met een zeer beperkte 

verzameling metadata, bijgehouden. Om zinvolle informatie op te 

leveren, is het van groot belang vooraf eenduidig en landelijk uniform te 

weten welke procesmomenten er zijn en wanneer een traject precies 

begint en eindigt;

o De voorziening genereert managementinformatie over doorlooptijden 

van casus van jeugdigen;

o Voor het genereren van complexere bestuurlijke informatie wordt in een 

exportfunctie voorzien die ketenpartijen kunnen inlezen ter verrijking van 

hun eigen management informatie om zo hun bestuurlijke informatie 

overzichten te genereren.

Loggen 
betekenisvolle 
processtappen

Genereren 
management
overzichten

Processtapregister

10
Ketenmeten

Doel

Het doel is om ketenpartner actief te attenderen op bepaalde 

gebeurtenissen zoals het beschikbaar komen van een rapport of het 

plaatsten van een bepaalde verwijzing.

Uitgangspunten

o Elke keten heeft een eigen voorziening voor abonneren, waarbij de 

zorg- en beschermingsketen in samenhang beschouwd kunnen worden. 

De zorg- en beschermingsketen enerzijds en de strafrechtketen 

anderzijds zijn logisch gescheiden werelden;

o Voordat een abonnement afgesloten kan worden op gebeurtenissen die 

optreden rondom een persoon, moet de persoon geïdentificeerd zijn;

o De abonneervoorziening kan zelf ook een abonnement hebben, 

bijvoorbeeld op het GBA. Deze basisregistratie signaleert dan het 

optreden van bv. een verhuizing richting de abonneervoorziening, die 

het signaal verder uitzet in de keten;

o Afnemende partijen nemen informatieabonnementen af (bv. van een 

bepaald type gebeurtenis) op basis van een abonnementencatalogus. In 

deze abonnementencatalogus staat vermeldt welke abonnementen 

afgenomen kunnen worden voor bepaalde rollen in de jeugdketens. 

Opnemen 
afnemersprofiel

Attenderen

3
Abonneren

Afnemersprofielen

objectcatalogus

Basisregistraties

o Gezagsregister
o GBA
o BV-BSN
o ...

Doel

Het doel is om risicotaxaties en diagnose rond jeugdigen uit te voeren en 

de resulterende informatie beschikbaar te stellen voor verspreiding binnen 

de keten.

Uitgangspunten

o De diagnostiek vindt plaats op basis van vastgelegde landelijk uniforme 

bedrijfsregels. Informatie omtrent de jeugdige wordt tegen deze regels 

aangehouden, waardoor een diagnose / screening / taxatie / 

spoorbepaling mogelijk is van de jeugdige;

o De uitkomsten wordt vastgelegd in landelijk uniforme formulieren die de 

basis vormen voor elektronische overdracht, opslag en ontsluiting;

o De voorziening maakt gebruik van de voorziening ‘Identeitsvaststelling’  

voor identificatie van de jeugdige. De diagnose en spoorbepaling wordt 

met behulp van de vastgelegde bedrijfsregels uitgevoerd. Indien een 

ketenpartner heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze diagnose, 

wordt die ketenpartner daar door middel van de voorziening Abonneren 

op gewezen;

o De uitkomsten van de risicotaxatie of diagnose wordt vastgelegd in 

landelijk uniforme formulieren en vervolgens gedocumenteerd met de 

voorziening ‘Documenteren’. 

Vaststellen
risico

Diagnose
uitvoeren

9
Casusdiagnose

Doel

Het doel is om relevante processtukken en snapshots van gegevens die 

zijn gebruikt in een casusoverleg te archiveren.

Uitgangspunten

o De gearchiveerde documentatie kan ontsloten worden om een historisch 

beeld te schetsen van een traject van een jeugdige. Zowel de jeugdige 

als het traject van de jeugdige moeten hiervoor uniek identificeerbaar 

zijn;

o De Jeugdstrafrechtketen volgt de SRK architectuur met CDD voor 

centrale digitale archivering van een formele documentatieset als 

bewezen oplossing. Voor de jeugdbeschermings- en -zorgketen moet 

onderzocht worden of de huidige archiveringsvoorzieningen in de 

strafrechtketen (CDD) logisch adopteerbaar/herbruikbaar is.

Archiveren
document

Schonen

5
Archiveren

Doel

Het doel is om relevante processtukken ten behoeve van besluitvorming en 

verantwoording vast te leggen.

Uitgangspunten

o De documentatie die moet worden opgeslagen heeft een definitieve 

status en de typen documentatie zijn vooraf gedefinieerd. De 

voorziening is geen vergaarbak met gegevens waarvan een 

ketenpartner vermoedt dat het wel eens nuttig zou kunnen zijn voor een 

ander;

o De documentatie kan zowel gestructureerde als ongestructureerde 

informatie (of een combinatie) daarvan bevatten; denk bij de combinatie 

bijvoorbeeld aan de ‘snapshot’ die voor de verantwoording bij afronding 

in het casusoverleg gemaakt wordt;

o Wanneer het dossier van een jeugdige binnen een jeugdketen 

onderdeel wordt afgesloten wordt alle documentatie ter archivering van 

de historie aangeboden aan de voorziening ‘archiveren’; 

o In principe geldt het uitgangspunt ‘eenmaal opslaan en meerdere keren 

gebruiken’ door documentatie ‘virtueel’ met behulp van de voorziening 

integraal bevragen te ontsluiten uit informatiebronnen van 

ketenpartners, maar voor de specifieke vooraf gedefinieerde 

verzameling wordt de in de strafrechtketen bewezen oplossing gevolgd 

met centrale opslag in de keten in het kader van efficiency en 

effectiviteit (dus sneller, beter en makkelijker).

Plaatsen
document

Raadplegen
document

4
Documenteren

Documentenregister

Doel

Het doel is om een warme overdacht van een casus op een casus- of 

doelgroepoverleg te ondersteunen.

Uitgangspunten

o Gegevens voor een casusoverleg zijn vluchtig: ze worden opgehaald, 

gebruikt, gearchiveerd en uiteindelijk verwijderd. Hiervoor wordt middels 

de voorziening ‘Integraal bevragen’ de reeds bekende gegevens over 

een jeugdige verzameld;

o De beslissing en de gegevens die de basis vormen voor de beslissing 

worden gedocumenteerd in het actieve dossier van de jeugdige in de 

voorziening ‘Documenteren’;

o De voorziening ‘Casusgerichte informatiedeling’ maakt maximaal 

gebruik van de overige aanwezige voorzieningen: het gebruikt 

bijvoorbeeld de voorziening ‘Integraal bevragen’ om actuele en 

betrouwbare informatie omtrent een jeugdige te verzamelen, in plaats 

van dat het zelf de ketenpartners hiervoor aanspreekt of zelf deze 

gegevens opslaat (redundantie wordt hiermee vermeden). Vanuit dit 

vertrekpunt behoort slechts het agenderen en uitnodigen tot specifieke 

functionaliteit van de voorziening ‘Casusgerichte informatiedeling’. De 

overige functionaliteiten worden geleverd door de onderliggende 

voorzieningen.

Snapshot
persisteren

Gegevens
verzamelen
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Bedrijfsregels
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4
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o Elke keten heeft eigen verwijzingen, waarbij de zorg- en beschermingsketen in samenhang 

beschouwd kunnen worden. De zorg- en beschermingsketen enerzijds en de strafrechtketen 

anderzijds zijn logisch gescheiden werelden. Immers, verwijzingen naar ketenpartners 

binnen de strafrechtsketen moeten in principe niet inzichtelijk zijn voor partijen in het 

zorgdomein;

o De werkingssfeer van de (verwijs en persoons)registers is binnen de afzonderlijke ketens: er 

zijn geen ketenoverstijgende registers;

o Primair dient de vastlegging van informatie binnen de informatiehuishouding van de 

verantwoordelijke organisatie te worden gerealiseerd. Op (centraal) ketenniveau wordt 

alleen informatie vastgelegd die nodig is voor het overbruggen van de informatiekloof tussen 

ketenorganisaties en wordt die informatie opgeslagen waarbij dit doelmatiger (sneller, beter, 

makkelijker) is dan dit decentraal binnen organisaties op te slaan;

o Naast gegevens van ketenpartners moeten ook gegevens uit landelijke of ketenregisters en 

informatiebronnen bij ketenpartiien adhoc beschikbaar gemaakt worden om een integer en 

integraal persoonsbeeld te realiseren;

o Er vindt hergebruik plaats van in de keten beschikbare informatie, hierbij wordt redundante 

informatie vermeden. Gegevens worden eenmalig ingevoerd, worden gedeeld en meerdere 

malen gebruikt in plaats van gedupliceerd;

o Ketenpartners vragen geen persoonsidentificerende gegevens aan een externe partij waar 

een andere ketenpartner al over beschikt. Voor de communicatie tussen ketens wordt, 

conform NORA, het BSN gebruikt;

o Organisaties in jeugdketens gebruiken gegevens die accuraat, actueel en volgens wettelijke 

normen beveiligd zijn en passen binnen het privacy-regime (met als vertrekpunt het ‘need-

to-know’ principe);

Ketenpartners vragen geen persoonsidentificerende gegevens 

aan een externe partij waar een andere ketenpartner al over 

beschikt. Voor de communicatie tussen ketens wordt, conform 

NORA, het BSN gebruikt;
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Invulling behoeften bedrijfsarchitectuur met informatievoorzieningen

Architectuurvoorzieningen Vertaling architectuurvoorzieningen naar concrete en in ontwikkeling zijnde systemen

Legenda

De voorzieningen ‘casusmarktplaats’ en 
‘Wachtrij en zorgcapaciteit dashboard’ zijn 
nog niet uitgewerkt en vallen bovendien 
vooralsnog niet binnen de scope van de 
jeugdarchitectuur

Reeds aanwezig in SRK-a

Niet aanwezig in SRK-a
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GBA koppeling, nummergenerator, verder 
adoptie concepten uit SRK als nodig

Adoptie concepten uit SRK als nodig

Adoptie concepten uit SRK als nodig Adoptie concepten uit SRK als nodig

COBOS migreert naar GCOS. Project 
GCOS levert deze voorziening op.

COBOS migreert naar GCOS. Project 
GCOS levert deze voorziening op.

COBOS migreert naar GCOS. Project 
GCOS levert deze voorziening op.

In ontwikkeling zijnde intelligente 
formulieren (toetsende taak)

Kind in Beeld MIS

GBA koppeling, nummergenerator, verder adoptie concepten uit SRK als 
nodig

Verwijsindex Risicojongeren (VIR) buiten de drie jeugdketens en adoptie 
concepten uit SRK als nodig binnen en tussen de drie jeugdketens

Adoptie concepten uit SRK als 
nodig

Adoptie concepten uit SRK als 
nodig

Adoptie concepten uit SRK 
als nodig

COBOS migreert naar 
GCOS. Project GCOS 
levert deze voorziening 
op.

In ontwikkeling zijnde intelligente 
formulieren (verzoek tot onderzoek)

Kind in Beeld / LAAK

Verwijsindex Risicojongeren (VIR) buiten de drie jeugdketens en 
adoptie concepten uit SRK als nodig binnen en tussen de drie 
jeugdketens

Visie BJZ uitwerken

Visie BJZ uitwerken

Verwijsindex Personen (VIP) en 
spelverdeler (i.k.v. ID protocol). De 
GBA koppeling hangt achter VIP

Verwijsindex Personen (VIP) in de SRK 
(jeugd en volwassenen)

Verwijsindex Personen (VIP) in de SRK 
(jeugd en volwassenen)

JDS, JD-online in in de SRK (jeugd en 
volwassenen)

CDD in in de SRK (jeugd en volwassenen)

In ontwikkeling zijn de spelverdelen in in de 
SRK (jeugd en volwassenen)

JCO wat wordt vervangen door Generiek 
Casusondersteunend Systeem (GCOS)

De basis zit in JCO

In ontwikkeling zijnde intelligente 
formulieren (landelijk instrumentarium en 
nazorg)

Anonieme JDS-dump die door het WODC 
wordt geanalyseerd en waaruit rapportages 
komen

Jeugdbeschermingketen

Strafrechtketen (jeugd)

Jeugdzorgketen

Toekomstperspectief

5
Bewaren

en verantwoorden

3
Procesuitvoering 

bewaken 

4
Bevragen

en 
ontsluiten

10
Ondersteunen 
ketenmeten

3
Abonneren

2
Verwijzen

6
Integraal bevragen

5
Archiveren

4
Documenteren

8
Eenheid 
van taal, 
borgen

datakwaliteit

7
Uniek

identificeren, 
respecteren

privacy

6
Koppelen 

door te ontkoppelen, 
elektronisch 
uitwisselen

Standaard: EBVStandaard: JAB

Standaard: EBV
Technologie: intelligente 

formulieren
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Voorzieningen
1 t/m 10

Verbeteren van de 
Referentiearchitectuur 
Jeugdketens

o Naarmate de samenwerking tussen 

ketenpartners meer vorm krijgt en 

beklijft en bovendien het gebruik 

van de ICT-voorzieningen 

gemeengoed is geworden -

ontstaan er kansen om de 

keteninformatiseringsvoorzieningen 

verder te richten op een integrale 

benadering van de jeugdige. 

o De huidige Referentiearchitectuur 

Jeugdketens is sterk gericht op de 

‘casus van het kind’ waarbij een 

eerste stap wordt gezet in het qua 

informatie ‘ontschotten’ van de 3 

verschillende jeugddomeinen (zorg, 

bescherming en straf). Met de hier 

beschreven voorzieningen is het 

mogelijk om een integraal beeld op 

te bouwen van het kind. Dit beeld 

bevat dan zowel historische als 

actuele gegevens. 

o De huidige informatiearchitectuur is 

dus sterk logistiek en datagericht 

rond een ‘casus’. Logisch, veel van 

de bestaande knelpunten hebben 

immers betrekking op het delen van 

informatie, het optimaliseren van de 

ketenprocessen en het digitaliseren 

om de kwaliteit van besluitvorming 

te kunnen verhogen. Pas als dit op 

korte termijn effectief aangepakt is, 

is op (middellange) termijn 

doorgroei naar integrale 

samenwerking in de aanpak rond 

de jeugdige (en de bijbehorende 

sturing en evaluatie van effecten op 

de jeugdige) mogelijk.

o Zo zijn contexten (van 

veiligheidshuizen) waarbinnen de 

aanpak minder ‘logistiek’ 

georiënteerd is, maar is gericht op 

intake en weging alvorens diensten 

binnen ketens af te nemen, een 

aspect die in een volgende versie 

verder uitgewerkt gaat worden

begin 2010 in samenwerking met 

het GCOS-project. Naast de context 

van de veiligheidshuizen geldt dit 

ook voor de interactie met 

gemeenten, zorgaanbieders en 

andere aanpalende instanties 

waarmee elektronisch uitwisselen 

steeds belangrijker zal worden.


