
‘Tuchtrecht… 
...wat staat me te wachten??’

Met de introductie van de registratie SKJ is ook een bijbehorend tuchtrecht in het 
leven geroepen. Doel daarvan is het beroepsmatig handelen van de professionals te 
toetsen. Naast deze jeugdprofessional kan iedereen die werkt in het jeugddomein van 
deze toetsing leren, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeterd 
kan worden. 

De inhoud kwam hard aan: er was een 
klacht tegen hem ingediend. Het was de 
opmaat naar een lange periode van ver-
twijfeling die van begin tot eind negen 
maanden in beslag nam.

Roel: ‘Ik herinner me nog goed dat ik mis-
selijk werd toen ik de klacht las. Omdat 
de brief er al twee weken had gelegen, 
was de tijd om een goed verweer op te 
stellen te kort. Dus heb ik direct uitstel 
aangevraagd en gekregen. Daarna ben 
ik mijn oude leidinggevende gaan bellen. 

Hij heeft direct met mij naar de te maken 
stappen gekeken en deze ook ingezet. 
Dat was een heel gedoe, want ik was im-
mers uit dienst. Mijn oude personeelsac-
count moest weer worden geactiveerd, 
want ik moest terug kunnen kijken in de 
computer. Dat ging niet zomaar, omdat 
ik niet meer bij de organisatie werkzaam 
was en dus in verband met geheimhou-
ding in feite geen toegang meer mocht 
hebben. Mijn voormalige manager werkte 
gelukkig mee en schakelde direct de ju-
ridische helpdesk van Jeugdzorg in. Uit-

eindelijk hebben we er nog een advocaat 
bijgehaald: iemand die al eerder met een 
SKJ klacht te maken had gehad. Nee, dat 
kostte me niets, Jeugdzorg betaalde alles.

Hoewel ik zeker was dat mij niets te ver-
wijten viel, moest ik dat wel kunnen aanto-
nen. Dus heb ik uiteindelijk meer dan hon-
derd uur in de stukken moeten duiken. 
Niet alleen ik trouwens, maar bijvoorbeeld 
ook de orthopedagoog met wie ik indertijd 
werkte - en die trouwens ook al uit dienst 
was. Geloof het of niet, zij heeft drie da-

Tegen jeugdbeschermer 
Roel werd een klacht ingediend

SKJ heeft een eigent tuchtreglement. 
Alle professionals die geregistreerd zijn 
bij SKJ zijn onderworpen aan dit regle-
ment en de daarin opgenomen alge-
mene tuchtnorm. De tuchtcolleges van 
SKJ beslissen bij een klacht met in-
achtneming van deze tuchtnorm. Daar-
bij gaat het er niet om of het handelen 

van de professional beter had gekund, 
maar om het geven van een antwoord 
op de vraag of de jeugdprofessional bij 
het beroepsmatig handelen, is gebleven 
binnen de grenzen van een behoorlijke 
beroepsuitoefening. De jeugdprofessio-
nals dienen te handelen volgens de voor 
hen geldende professionele standaard. 

Dit zijn de normen die staan opgenomen 
in onder andere de beroepscodes van 
de beroepsverenigingen BPSW, NIP en 
NVO en de vakinhoudelijke richtlijnen en 
de veldnormen. En dat is voor de profes-
sionals wennen en best spannend!

Hij was al een aantal dagen ‘uit dienst’ en druk bezig met de 
verbouwing van en verhuizing naar een nieuw huis, toen er 
een envelop van SKJ op de deurmat viel. ‘Zal iets met mijn 
registratie te maken hebben…’ en ‘heeft geen prioriteit, want 
ik ben niet langer werkzaam in de jeugdzorg…’ waren de 
gedachten die door zijn hoofd speelden. Vandaar dat 
jeugdbeschermer Roel* de brief pas twee weken daarna 
opende.

Benieuwd naar wat voor 
klachten zoal worden 
ingediend? En wat 
daarover het oordeel is? 
Een selectie van uitspraken 
wordt op de website van 
SKJ verzameld. Zo krijg je 
een indruk van de klachten 
die worden ingediend, de 
weging van het college en 
de uitspraak.

(* naam is fictief, i.v.m. privacy)
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Filmpje

Ik ben bang… 
Het feit dat je als geregistreerd jeugdzorgwerker persoonlijk 
aangesproken kunt worden op je handelen is best spannend. 
Misschien maakt het je onzeker. Is daar eigenlijk reden voor? 
Het filmpje met een interview vindt u op de SKJ site: 

www.skjeugd.nl

Een tuchtzaak in beeld
Stel: er wordt een klacht ingediend die wordt behandeld 
door het tuchtcollege van SKJ. Wat staat je dan eigenlijk te 
wachten? Kijk voor een filmpje op de SKJ site: 

www.skjeugd.nl

gen lang alles zitten teruglezen, mee zitten 
schrijven. Alles voor een bos bloemen en 
een glas wijn. Hoewel ik nooit heb getwij-
feld aan mijn zorgvuldigheid van handelen 
was ik toch best onzeker. Ik heb tenslotte 
geen zicht op de complete Jeugdwet. Af 
en toe werd ik ook boos en bekroop me 
het gevoel ‘het kan toch niet zo zijn dat 
dit zo werkt…’ Dit doet toch geen recht 
aan Jeugdzorg. Al dat werk, in een zaak 
die me niets meer kon opleveren dan het 
zuiveren van mijn naam…

De advocaat was de enige die wist hoe 
het ging bij het Tuchtrecht van SKJ. Zij 
sterkte mij wel, nam me aan de hand en 
gaf me het gevoel: ik doe het goed. 
De uitnodiging om verweer op te stellen 
kwam in eerste instantie in april,  ik heb de 
stukken kunnen aanleveren in juni. Eind 
september was de zitting. Ik kan niet an-
ders dan zeggen dat die heel zorgvuldig 
was. Het college was rustig, stelde goede 
vragen. Ik had het gevoel dat ik goed aan 
bod kwam. Toch was het gevoel van on-

zekerheid pas verdwenen toen ik - op de 
kop af zes weken na de zitting - de uitslag 
kreeg. Alle klachtonderdelen waren on-
gegrond. Zoals ik zelf van binnen ook wel 
wist… Toch was de uitspraak een enorme 
opluchting, een bevestiging van dat wat ik 
moest doen goed gedaan heb!‘

Mijn idee is: moet dat tuchtrecht wel zo 
laagdrempelig? En zou het niet beter zijn 
om altijd eerst met mediation te proberen 
de zaak op te lossen? We moeten ons 
realiseren dat - hoe goed het ook is om 
je handelen te moeten toetsen en verant-
woorden - het wel de angst vergroot. Dat 
het maakt dat iedereen steeds meer tijd 
gaat besteden aan papierwerk, om vooral 
maar alles te registreren, niet betrapt te 
kunnen worden op fouten. Dus: steeds 
meer achter het bureau, steeds minder 
bezig met waar het werk eigenlijk om gaat. 
Heeft dit hele proces Roel nog iets posi-
tiefs opgeleverd, vragen we hem tot slot. 
‘Nee, deze klacht heeft me 100 uur werk 
gekost en een heleboel energie. Negen 

maanden lang heeft hij met vlagen en pie-
ken in mijn achterhoofd gezeurd…  Enige 
positieve is dat ik nu nog beter weet dat 
ik geweldige collega’s heb gehad. De 
avond nadat de uitspraak bekend was zijn 
we met zijn allen de kroeg in gedoken om 
het te vieren.’ 

Reactie van Caroline Abbing, stafmede-
werker juridische zaken SKJ:
‘Het betoog van Roel laat zien hoe groot 
de impact van een klacht voor de be-
klaagde kan zijn. Dat onderschatten wij bij 
SKJ ook zeker niet. Toch is met name de 
laagdrempeligheid van het indienen van 
een klacht een belangrijke voorwaarde. 
Elke goed gemotiveerde  klacht over een 
professional moet door SKJ behandeld 
worden. Natuurlijk bekijken wij alle klach-
ten zorgvuldig, voordat ze doorgaan naar 
het tuchtcollege. We doen tegelijkertijd 
ons uiterste best om  de voortgang van 
de behandeling van de klacht te bewa-
ken. Dit uiteraard zonder dat het ten koste 
gaat van de kwaliteit.’   

‘Maar mensen konden toch al 
       een klacht indienen bij 
             onze organisatie?’ 
                    Lees over de 
                     belangrijkste verschillen 
                      tussen tuchtrecht en 
                        klachtrecht op 
            www.skjeugd.nl 

Oproep
De tuchtcolleges bestaan uit 
rechtsgeleerde leden en beroepsgenoten. 
Voor het College van Beroep zijn we op zoek 
naar beroepsgenoten. 
De oproep en het profiel zijn te vinden op de 
website van SKJ.
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