
Rechtsbijstandverzekering 
Als lid van de BPSW kun je 
voor 7,50 per kalenderjaar 
een rechts-bijstand-
verzekering voor tuchtrecht 
afsluiten. 
Je bent dan verzekerd tegen 
juridische kosten wanneer 
je te maken krijgt met het 
tuchtrecht. 

Meer informatie?

Platvorm 
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Het idee is dat registratie het makkelij-
ker maakt om te monitoren of een pro-
fessional over de vereiste deskundig-
heid beschikt en dat ook blijft doen. Elke 
jeugdzorgwerker heeft tenslotte een 
gigantische verantwoordelijkheid: hij of 

zij werkt met kinderen! Daarom wordt 
er - een beroepsleven lang - gewerkt 
aan het op peil houden van de kennis 
en vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn. Op de site van SKJ, de plek waar 
je wordt geregistreerd, wordt dat helder 

en klaar uitgelegd. Alles wat er voor re-
gistratie noodzakelijk is, valt te lezen op 
deze pagina.

‘Registreren?  
Eh ja....maar hoe zit 

dat ook alweer?” 

Alle jeugdzorgwerkers op een hbo-functie of hoger moeten zich 
registreren. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar wat is eigenlijk het doel daarvan? 
Hebben we het hier niet vooral over een papieren tijger en is het een soort van ‘heilig 
moeten’? Het antwoord daarop is kort: zeker niet!  

 Beroepstrots Arjan Bosman 

Professionals die jeugdhulp verlenen op een hbo-functie, maar niet 
voldoen aan de regels om te registreren, kunnen zich misschien al 
vooraanmelden voor beroepsregistratie. Vooraanmelding is geen be-
roepsregistratie, maar wel een eerste stap in de richting. Dus… geef 
het door aan je niet-geregistreerde collega’s! Nog twijfels of vooraan-
melden nodig is? Dit filmpje helpt! 

Klik op deze link voor een filmpje over vooraanmelden en 
beroepsregistratie

Nog niet registreren? Dan VOORAANMELDEN!  

“Het is niet altijd makkelijk om aan de 
buitenwereld uit te leggen hoe com-
plex dit werk is. De jeugdzorg wordt 
in de media regelmatig in een negatief 
daglicht geplaatst. 

Misschien ook wel logisch want het 
nieuws gaat meestal over negatieve din-
gen. Het zijn vooral de grote incidenten 
die aandacht krijgen, maar er wordt wei-
nig aandacht besteedt aan de successen.
Gelukkig weet je als jeugdzorgwerker wel 
beter: er wordt erg hard gewerkt en er ge-
beuren heel veel goede dingen. Daar haal 
ik ook mijn trots uit: de dingen die goed 
gaan. Het is dan ook prettig om de ruimte 
te hebben als professional om daarin - op 

Arjan Bosman is geregistreerd Jeugdzorgwerker en lid van 
de Klankbordgroep SKJ/beroepsvereniging.
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https://skjeugd.nl/
media/downloads/

Factsheet_tuchtre-
cht_klachtrecht.
pdf

BPSW lid worden?

SKJwww.skjeugd.nl

Wanneer je geregistreerd bent bij SKJ, kun je 
nu extra voordelig kennismaken met de BPSW. 
De eerste twee jaar betaal je slechts 55 euro per 
jaar. Meer informatie en/of aanmelden?

verantwoorde wijze natuurlijk - de juiste aanpak te kiezen. En dat is vaak 
maatwerk. De professionalisering ondersteunt dat ook, al ervaart nog niet 
iedereen dat zo. Het feit dat je verantwoordelijk gehouden kunt worden voor 
je handelen, sterkt me in het idee dat ik dan ook mag opkomen voor wat 
ik denk dat het juiste is. En als je dan in de praktijk ziet dat het werkt, dan 
verstevigt dat ook weer mijn beroepstrots.
Ik zet me graag in voor een sterk beroep. Door op mijn eigen handelen te 
reflecteren, maar ook door na te denken over hoe het werk beter georgani-
seerd en gefaciliteerd kan worden.”

Wil jij ook deelnemen aan de klankbordgroep? 
Klik dan hier voor meer informatie

 (vervolg) Beroepstrots Arjan Bosman 

Alle professionals die bij SKJ geregistreerd staan, 
zijn in het register terug te vinden. Het is niet voor 
niets openbaar. 

Er kan worden gezocht op de volgende onderdelen: 
relatienummer, geboortedatum in combinatie met de 
achternaam, of de woonplaats van de instelling waar-
bij de professional in dienst is in combinatie met de 
achternaam. Echter, de professional beslist zelf welke 
van deze gegevens hij of zij in het openbare register 
wil opnemen. Desgevraagd is hij of zij wel verplicht om 
het registratienummer af te geven.

Wat staat er in het 
    openbare register?

Op dit moment zijn er 19.176 goedgekeurde 
registraties. Het grootste deel daarvan bestaat uit 
jeugdzorgwerkers en verder gedragswetenschappers 
die met kinderen werken.
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