
JIJ EN ESAR

Je hebt te horen gekregen dat je gegevens worden geregistreerd 
in ESAR. Waarom is dat? Wat heb je eraan? En wat gebeurt er met 
je gegevens? In deze folder kun je er alles over lezen. 

Soms lopen dingen niet zo goed in je leven. Het contact met je 
ouders is bijvoorbeeld niet goed. Misschien heeft je vader of 
moeder problemen. Je spijbelt of je zit al een tijdje niet lekker in je 
vel. Er kan natuurlijk ook heel wat anders aan de hand zijn.

Eén probleem kun je meestal zelf nog wel oplossen. Maar als er 
meer problemen tegelijk spelen, dan kun je vaak best wat hulp van 
anderen gebruiken. En daarvoor is het nodig dat iedereen die zich 
inzet om je te helpen, weet wat er aan de hand is. ESAR is daarbij 
een hulpmiddel. 

Wat is ESAR en hoe werkt het?
ESAR is de afkorting van Elektronisch Signaleringssysteem Alle 
Risicojeugd. Het is een internetprogramma voor Flevolandse 
mensen die met kinderen en jongeren werken. Als een van 
deze mensen zich zorgen om je maakt, registreert hij of zij jouw 
gegevens in ESAR. Dan gebeurt er nog niets. Je krijgt gewoon de 
hulp of begeleiding die jullie hebben afgesproken. Pas als iemand 
anders jou ook in ESAR registreert, ontstaat er een match. Als dat 
het geval is, krijgen allebei de personen een e-mailtje. Zij bellen 
of mailen elkaar dan om af te spreken hoe zij je beter en sneller 
kunnen helpen als dat nodig is. 



Wie mag er registreren? 
Dat kan iedereen zijn die werkt met kinderen en jongeren 
en die contact heeft met jou. Bijvoorbeeld iemand van je 
school of een jongerenwerker. Maar ook medewerkers van 
jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, 
jeugdzorg of leerplicht. 

Wat staat er in ESAR? 
In ESAR staan alleen je naam, je geboortedatum, je 
burgerservicenummer, je woonplaats en of je een jongen of een 
meisje bent. Er staat dus niet in ESAR wat met je aan de hand is. 

Hoelang blijven jouw gegevens  
in ESAR staan?
Je gegevens blijven maximaal twee jaar in het systeem staan. 
Daarna worden je gegevens automatisch verwijderd. Als diegene 
die jou heeft geregistreerd vindt dat het goed met je gaat, komt de 
registratie al na één jaar te vervallen. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over de registratie in ESAR of over hoe ESAR 
werkt? Neem dan contact op met degene die jou in ESAR heeft 
geregistreerd. Je kunt vragen om te zien welke gegevens er van jou 
in ESAR staan. Hiervan kun je ook een kopie vragen. Klopt er iets 
niet? Dan kun je vragen om de gegevens aan te passen. 

Niet mee eens?
Ben je het er niet mee eens dat jouw gegevens in ESAR staan? 
Praat dan eerst met diegene die je in ESAR heeft geregistreerd en 
probeer er samen uit te komen. Kom je er samen niet uit, dan kun 
je een brief schrijven aan de gemeente, ter attentie van de afdeling 
Jeugdzaken. In je brief schrijf je waarom je vindt dat jouw gegevens 
uit ESAR moeten worden gehaald. Ben je jonger dan 16 jaar, dan 
kun je de brief samen met je ouder(s) schrijven. De gemeente 
neemt jouw brief in behandeling. Er wordt nadere informatie 
gevraagd bij de persoon die jou in ESAR heeft geregistreerd. Daarna 
neemt de gemeente een besluit. Als je het daar niet mee eens bent, 
kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. 


