
Uw kind
 IN ESAR

Uw kind staat in ESAR 
In deze folder staat waarom en wat dit voor u betekent. 

Wat is ESAR?
ESAR is de afkorting voor Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd. 
Het is een computersysteem voor Flevolandse beroepskrachten die met kinderen en jongeren 
werken. Dankzij ESAR kunnen beroepskrachten in Flevoland met elkaar in contact komen om 
snel hulp te bieden als een kind of jongere niet veilig of gezond opgroeit. 

Hoe werkt ESAR?
Een beroepskracht maakt zich zorgen of een kind of jongere wel gezond en veilig opgroeit. 
Hij of zij kan dan besluiten een signaal te geven in ESAR. 

De beroepskracht voert voor dit signaal naam, woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum en 
geslacht van het kind in. Er staat dus niet in ESAR wat er met u of uw kind aan de hand is. 

Bij één signaal gebeurt er nog niks. Maar als een andere beroepskracht eenzelfde signaal 
heeft gegeven start de samenwerking. U wordt hier van op de hoogte gebracht. 

Het is mogelijk dat, als u meerdere kinderen heeft, er voor een ander kind in uw gezin al een 
signaal in ESAR staat. Ook dan gaan de beroepskrachten met u in gesprek om te werken aan 
een oplossing. Er gebeurt niks zonder overleg met u. 
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Hoe zit het met de privacy?
Het signaal blijft maximaal twee jaar in het systeem staan. Daarna worden de gegevens 
automatisch verwijderd. Als de beroepskracht die het signaal heeft afgegeven vindt dat het 
goed gaat met uw kind, komt het signaal na één jaar te vervallen. 

Niet eens met de registratie of meer informatie?
Bent u het er niet mee eens dat uw kind in ESAR staat, of wilt u meer informatie? Praat 
dan eerst met de beroepskracht die de registratie heeft gedaan en probeer er samen uit te 
komen. Als  u er samen niet uitkomt dan kunt u een brief schrijven aan de gemeente, ter 
attentie van de afdeling Jeugd. In uw brief schrijft u waarom u vindt dat de gegevens van uw 
kind uit ESAR moeten worden gehaald. 

De gemeente neemt uw brief in behandeling. Er wordt nadere informatie gevraagd bij de 
beroepskracht die het signaal in ESAR heeft gezet. Daarna neemt de gemeente een besluit. 
Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
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