Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen
professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde
juridische regimes kennen. Daarom werkt het traject
Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) aan
handvatten voor deze ‘pettenproblematiek’. Want duidelijke
keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn nodig. Hoe
gaat de gemeente Almere hiermee om bij het inrichten van de
wijkteams?

Professional met
meerdere petten op:
welke regels gelden?
Wat is ‘pettenproblematiek’ precies?
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Wijkteam Almere Buiten Zuidwest
Herkent Lea Lulic, maatschappelijk
werker in wijkteam Almere
Buiten Zuidwest, zich in de
‘pettenproblematiek’? ‘In ons
buurtcentrum Het Forum is altijd
veel te doen. Ons wijkteam bestaat
uit een maatschappelijk werker,
een medewerker van MEE, VMCAmedewerker, een Wmo-consulent
en een opbouwwerker. Vaak gaan
mijn gesprekken met wijkbewoners
over zaken als rouw, eenzaamheid of
schaamte over schulden. Als er meer
aan de hand is, verwijs ik door naar
gespecialiseerde hulp. Meestal is dus
duidelijk wat mijn rol is en waar deze
weer ophoudt. Maar niet altijd.’

“

Vaak weten professionals
– bewust of onbewust –
verschillende petten en juridische
regimes goed te scheiden.
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Jacko van der Meulen en Lea Lulic.

Een ander obstakel is dat

Werkinstructies maken

wijkteam over de vragen: wanneer is

kwetsbare huishoudens vaak
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