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Adviezen
1. Schrijf een apart paragraaf in het dossier m.b.t. de schade van de
kinderen. Door dit te onderscheiden van het verhaal van de ouder(s) kan
een beoordelaar specifiek kijken naar de eventuele behoefte van het kind
in het herstelproces.

Opgevolgde adviezen
Dit wordt meegenomen in de kaders en nieuwe werkwijze binnen UHT. Na de week van 16
november 2020 gaan we aan de slag met de evaluatie en daarin wordt de suggestie van een
aparte paragraaf m.b.t. de schade van de kinderen in meegenomen.

2. Maak de boodschap: ‘wij’ i.p.v ‘we doen het voor u’.

Zal in de review van de finale ouderinteractie meegenomen worden (wij werken samen aan
herstel). Moet intern nog gefinetuned worden. Is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd op
de UHT website.

3. Betrek gedupeerde ouders bij de trainingen van de PZB.

Er is een aanpak opgezet waarin de ouders betrokken worden bij het opleiden d.m.v. het
gezamenlijk terugluisteren van opnames. Hierbij kwam naar voren dat er vanuit de AVG wat
haken en ogen zitten aan het opnemen van trainingen voor trainingsdoeleinden.
Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheid om video’s op te nemen voor ouders welke
gebruikt kunnen worden in de training. Hiervoor is een script ontwikkeld en gekeken moet
worden hoe dit verwerkt kan worden in (bestaande) trainingen. Hiervoor zal medewerking
aan het Ouderpanel gevraagd worden. 1. opnemen filmpjes met/door ouders besproken in
het ouderpanel van 28‐10‐2020 en inmiddels afgestemd met G.Jellesma 2. Gesprek tussen
ouder en PZB'er opnemen en in de vorm van intervisie samen bespreken is binnen UHT nog
in onderzoek.

Mogelijkheid tot het toevoegen van opgenomen gesprekken aan het
dossier.

In het dossier zit alles dat er bij Belastingdienst bekend is, ook gesprekverslagen. Voor nu is
het niet mogelijk de gesprekken op te nemen (audio document), maar er kunnen wel
standaard gespreksverslagen worden gestuurd. Er wordt wel gekeken naar het opnemen
van gesprekken voor trainingsdoeleinde. NOTE: Voor het videobellen is in de tweede fase
van de pilot wel meegenomen om audio opnames mogelijk te maken. Dit is afhankelijk van
de technische intregratie. Juridische consequenties i.h.k.v. AVG worden nog onderzocht.
Wordt nog aan gewerkt!

