
Werkwijze behandeling beschermingszaken in de Werkgroep Bescherming 

1. Oriëntatie  
Er doet zich een potentiële beschermingszaak voor.  
Verspreiding van de basisdocumenten. Iedereen kan zich erin verdiepen.  
Beslissen om er al dan niet iets mee te doen: ligt het op onze weg, hebben we tijd en 
expertise, kunnen we resultaat boeken of goodwill kweken en zijn er werkgroepleden die het 
op willen pakken? 
 
2. Taakverdeling:  
Benoemen van de dossiereigenaar met dossierassistenten en betrokkenen. Het aantal 
assistenten is afhankelijk van de (te verwachten) omvang van het dossier.  
De dossiereigenaar is verantwoordelijk voor de voortgang en het aanspreekpunt van de 
groep.  
De dossiereigenaar en assistenten bestuderen documenten, zoeken zaken uit en stellen 
teksten op. 
De betrokkenen doen mee aan meningsvorming, doen suggesties en leveren commentaar. 
Betrokkenen hebben zich voldoende verdiept in de stukken en zijn voorbereid wanneer zij 
aan meningsvorming of commentaar meedoen en anders zijn zij terughoudend.  
Niet elk werkgroeplid hoeft bij een dossier betrokken te zijn. 
 
3. Oordeelsvorming en plan van aanpak. 
Dossiereigenaar en –assistenten komen met voorstellen welke punten ingebracht worden en 
hoe dat het beste gedaan kan worden of noemen de mogelijke opties voor een aanpak. De 
met de betrokkenen afgesproken punten en gemaakte keuzes staan daarna niet meer ter 
discussie, tenzij zich tijdens de uitvoering nieuwe feiten of inzichten voordoen die van belang 
zijn, maar niet eerder in overweging zijn genomen. In dat geval vindt ruggenspraak plaats 
met de betrokkenen en kunnen afspraken bijgesteld worden. 
 
4. Uitwerking 
Dossiereigenaar en –assistenten werken de afspraken uit in tekst en leggen die voor 
commentaar en discussie voor aan de betrokkenen.  
Dossiereigenaar en –assistenten geven aan hoe ze het commentaar of de conclusies van de 
discussie verwerken en stellen de uiteindelijke tekst vast. 
  
De rol van het Bestuur 
Het bestuur heeft de beschermingszaken gedelegeerd aan de werkgroep, maar is wel 
eindverantwoordelijk. Daarbij zijn vier niveaus van delegeren te onderscheiden. 
 
1. Handel naar eigen inzicht, wij hoeven niet op de hoogte gehouden te worden. 
2. Handel naar eigen inzicht, maar houdt ons op de hoogte. 
3. Handel naar eigen inzicht, maar houdt ons op de hoogte en overleg welke beslissing 
genomen of welk standpunt ingenomen moeten worden. 
4. Handel na goedkeuring en overleg alles. 
 
In het verleden zijn hiermee geen problemen geweest, een aantal leden van de werkgroep 
zijn ook bestuurslid en de coördinator van de werkgroep rapporteert in het Bestuur. Mocht 
zich in de toekomst wel een keer een probleem aandienen dan kan het Bestuur het 
gewenste niveau voor een dossier nader vaststellen, maar ook de werkgroep kan dit aan het 
Bestuur verzoeken. 
 
Het getuigt van wijsheid als de Werkgroep zich rekenschap geeft van de mening van het 
Bestuur. Het getuigt evenzeer van wijsheid als het Bestuur de Werkgroep daarin vertrouwt. 


