Uw kind
EN ESAR

U heeft te horen gekregen dat de gegevens van uw kind worden
geregistreerd in ESAR. Waarom is dat? Wat heeft u eraan? En wat
gebeurt er met de gegevens? In deze folder kunt u er alles over
lezen.
Alle ouders maken zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van
hun kind. Dat hoort bij het leven en bij de opvoeding. Met de meeste
kinderen komt het allemaal wel goed. Maar soms kan een gezin de
hulp van anderen goed gebruiken. Dan is het goed dat deze mensen
allemaal op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid. ESAR is
daarbij een hulpmiddel.

Wat is ESAR?
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 maakt om uw kind, dan registreert hij of zij uw
kind in ESAR. Dan gebeurt er nog niets. Uw kind krijgt gewoon de
hulp of begeleiding die u heeft afgesproken. Pas als iemand anders
uw kind ook in ESAR registreert, ontstaat er een match. Als dat het
geval is, krijgen allebei de personen een e-mailbericht. Zij bellen of
mailen elkaar dan om af te spreken hoe zij uw kind beter en sneller
kunnen helpen als dat nodig is.

Wie mag er registreren?
Dan kan iemand van school zijn, of een jongerenwerker. Maar ook
medewerkers van jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk, jeugdzorg of leerplicht.

Wat staat er in ESAR?
In ESAR staan alleen de naam, de geboortedatum, de woonplaats,
het geslacht en het burgerservicenummer van uw kind. Er staat dus
niet in het systeem met welke problemen uw kind te maken heeft.

Hoe zit het met privacy?
De registratie in ESAR blijft maximaal twee jaar in het systeem
staan. Daarna worden de gegevens automatisch uit het systeem
verwijderd. Vindt degene die de registratie heeft gedaan dat de hulp
aan uw kind goed verloopt? Dan komt de registratie al na één jaar
te vervallen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de registratie van uw kind of over hoe ESAR
werkt? Neem dan contact op met degene die uw kind heeft
geregistreerd. U kunt vragen om te zien welke gegevens er van uw
kind in ESAR staan. Hiervan kunt u ook een afschrift vragen. Klopt
er iets niet? Dan kunt u dit bespreken. Zo nodig kunt u vragen om
de gegevens aan te passen.

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met de registratie van uw kind in ESAR?
Bespreek dit dan eerst met degene die uw kind in het systeem
heeft geregistreerd. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een brief
schrijven aan de gemeente, ter attentie van de afdeling Jeugdzaken.
In de brief geeft u aan waarom u vindt dat de gegevens van uw
kind uit ESAR moeten worden verwijderd. De gemeente neemt uw
brief in behandeling en vraagt aanvullende informatie aan degene
die de gegevens heeft geregistreerd. Daarna neemt de gemeente
een besluit. Indien u het niet eens bent met het besluit van de
gemeente, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

