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SKJ biedt werkgevers veel meer (betaalbare) kansen dan BIG om 

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. Een 
‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit.  

SKJ kan zich ook onderscheiden door dienstverlening en service. Bijvoorbeeld door 
professionals pro-actief te informeren dat actie gewenst is om hun registratie te 
behouden. 
Ook onze professionals willen graag laten zien dat zij voldoen aan professionele 
standaarden. Leden zetten ons logo ook vaak op hun briefpapier. Ik begrijp de as-
sociatie met SKJ als keurmerk. 

Het SKJ zal ook door externen worden gezien als autoriteit. Dat houd je niet tegen. 
Het is belangrijk goed af te bakenen waarover SKJ wel of geen uitspraken naar 
buiten kan doen. 

SKJ-registratie kan ommekeer betekenen. Je werkt in een erkend beroep, niet ie-
dereen mag doen wat jij mag. SKJ als keurmerk dus. De uitdaging is angst omzetten 
naar trots.  

De professional moet bij SKJ het gevoel hebben ‘die registratie ging makkelijk’. Als 
dat niet goed gaat is dat dodelijk voor de reputatie van SKJ. 

SKJ kan een nieuw soort jeugdcircuit met een hoger professioneel niveau opleveren. 
Dat doel mag middelen heiligen. Als we dan worden teruggefloten, prima.

SKJ moet op een betrokken wijze laten zien waar het voor staat. Alleen informeren 
is te mager. De meeste gemeenten zien SKJ als een afvinkclub, die moeten nog een 
gevoel krijgen bij registratie.
Aly van Beek, directeur MO-groep

SKJ heeft last van Calimerogedrag en loopt nu nog op eieren in het politieke 
krachtenveld. SKJ wordt geleefd door discussies en buigt en bukt daarin. Terwijl 
het juist zelfbewust voorop moet lopen.
Rutger Hageraats, programmamanager Zorg voor jeugd gemeente Amsterdam, be-
stuur SKJ  

Ik hoop dat de professionals over vijf jaar zeggen: SKJ is ons register, het bewaakt, 
borgt en toetst onze deskundigheid.

Het veld is op drift. De intrinsieke motivatie om een leven lang te leren zit er nog niet in bij 
professionals. Idealiter helpt SKJ ze dat belang in te zien, zodat ze het leuk en spannend 
gaan vinden. SKJ moet dus niet alleen promoten, maar ook motiveren.

Je bouwt de brug terwijl je er op loopt. Veel informatie voor de verschillende doelgroepen is nog 
onvolledig. SKJ moet simpel uitleggen wie wanneer registreert en waarom. De strategie moet 
naar de klei worden vertaald.. 

De toekomst is lastig voor de beroepsgroep, vanwege het rendementsdenken. Toch zien we wel 
een trend dat gemeenten meer focussen op kwaliteit in plaats van alleen op kostenefficiëntie.

SKJ moet servicegericht zijn, maar dat is wat anders dan op de stoel van de professional 
gaan zitten en alles voordoen. Eigen verantwoordelijkheid van professionals is essentieel. 

Het veld is op drift. De intrinsieke motivatie om een leven lang te leren zit er 
nog niet in bij professionals. Idealiter helpt SKJ ze dat belang in te zien, 
zodat ze het leuk en spannend gaan vinden. SKJ moet dus niet alleen pro-
moten, maar ook motiveren.

SKJ moet staan voor vakmanschap, beroepseer en kwaliteit. 
Dat moet je verder niet uitleggen.  

Je bouwt de brug terwijl je er op loopt. Veel informatie voor de verschillende 
doelgroepen is nog onvolledig. SKJ moet simpel uitleggen wie wanneer regis-
treert en waarom. De strategie moet naar de klei worden vertaald..

De toekomst is lastig voor de beroepsgroep, vanwege het rendementsdenken. Toch 
zien we wel een trend dat gemeenten meer focussen op kwaliteit in plaats van 
alleen op kostenefficiëntie.  

SKJ moet servicegericht zijn, maar dat is wat anders dan op de stoel van 
de professional gaan zitten en alles voordoen. Eigen verantwoordelijkheid van 
professionals is essentieel.  

SKJ biedt werkgevers veel meer (betaalbare) kansen dan BIG om 
professionals in jeugdzorg op niveau te brengen. 

Van huis uit ben ik fysiotherapeut, het gaf een gevoel van meerwaarde om 
het lidmaatschap van KGNF uit te dragen. Ik zie SKJ als keurmerk, met 
eventueel rankings, als een goed idee. 
SKJ kan een nieuw soort jeugdcircuit met een hoger professioneel niveau op-
leveren. Dat doel mag middelen heiligen. Als we dan worden teruggefloten, 
prima.
Jeroen Schepman, bestuur SKJ (NIP)
Tuchtrecht is er niet om te straffen, maar voor het lerend effect. Dat moeten 
we benadrukken.
Eveline Jacquemijns, voorzitter Huurcommissie Leidschendam-Voorburg, voorzit-
ter College van Toezicht SKJ

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit.  

SKJ-registratie kan ommekeer betekenen. Je werkt in een erkend beroep, niet iedereen mag 
doen wat jij mag. SKJ als keurmerk dus. De uitdaging is angst omzetten naar trots.  

SKJ is keurmerk en hoeder van kwaliteit, maar dat staat een 
ambassadeursrol geenszins in de weg. 

Ik voel me erg aangesproken door de benchmark met het keurmerk van de Bovag.

Door het overzicht dat SKJ heeft, krijgt het ook de taak om de overheid indien nodig op 
het vestje te spugen. Dat vergt moed..  

De scheiding tussen het medisch domein en het sociaal domein, de scheiding dus tussen 
BIG en SKJ vind ik een groot goed.. 

SKJ moet staan voor vakmanschap, beroepseer en kwaliteit. Dat moet je ver-
der niet uitleggen.

Het veld is op drift. De intrinsieke motivatie om een leven lang te leren zit er 
nog niet in bij professionals. Idealiter helpt SKJ ze dat belang in te zien, 
zodat ze het leuk en spannend gaan vinden. SKJ moet dus niet alleen pro-
moten, maar ook motiveren.

Je bouwt de brug terwijl je er op loopt. Veel informatie voor de verschillende 
doelgroepen is nog onvolledig. SKJ moet simpel uitleggen wie wanneer regis-
treert en waarom. De strategie moet naar de klei worden vertaald.

De toekomst is lastig voor de beroepsgroep, vanwege het rendementsdenken. Toch 
zien we wel een trend dat gemeenten meer focussen op kwaliteit in plaats van 
alleen op kostenefficiëntie.

SKJ moet servicegericht zijn, maar dat is wat anders dan op de stoel van 
de professional gaan zitten en alles voordoen. Eigen verantwoordelijkheid van 
professionals is essentieel. 

SKJ biedt werkgevers veel meer (betaalbare) kansen dan BIG om 
professionals in jeugdzorg op niveau te brengen

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit.  
Britt van Beek , secretaris sector Jeugd NIP 

Ik voel me erg aangesproken door de benchmark met het keurmerk van de 
Bovag.

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit. 

SKJ-registratie kan ommekeer betekenen. Je werkt in een erkend beroep, niet iedereen mag 
doen wat jij mag. SKJ als keurmerk dus. De uitdaging is angst omzetten naar trots.  

SKJ is keurmerk en hoeder van kwaliteit, maar dat staat een 
ambassadeursrol geenszins in de weg. 

Door het overzicht dat SKJ heeft, krijgt het ook de taak om de overheid indien nodig op 
het vestje te spugen. Dat vergt moed..  

De scheiding tussen het medisch domein en het sociaal domein, de scheiding 
dus tussen BIG en SKJ vind ik een groot goed.. 



Voor u ligt het eerste jaarverslag van SKJ. Een verslag waarin tientallen betrok-
kenen bij SKJ hun visie geven op het jaar dat achter ons ligt. Voor SKJ was dat 
een bewogen jaar, waarin de organisatie van een handjevol medewerkers groeide 
tot een organisatie met meer dan 25 vaste medewerkers. Een jaar waarin de rela-
ties met zowel professionals, de werkgevers en de beroepsverenigingen opnieuw 
werden ‘uitgevonden’. 

Als een echte ontdekkingsreis, waarbij onderweg de koers met enige regelmaat 
werd bijgesteld, maar waarbij aan het eind SKJ stevig voet aan de grond kreeg! 
Natuurlijk met als focus daarbij steeds de drie doelen van SKJ: de registratie van 
professionals, het handhaven van de kwaliteit door permanente educatie en een 
systeem van tuchtrecht én het signaleren van ontwikkelingen binnen het jeugd-
domein.

Jan van Eijcklaan 2-4    3723 BC Bilthoven     www.skjeugd.nl

Van huis uit ben ik fysiotherapeut, het gaf een gevoel van meerwaarde om 
het lidmaatschap van KGNF uit te dragen. Ik zie SKJ als keurmerk, met 
eventueel rankings, als een goed idee. 

SKJ kan een nieuw soort jeugdcircuit met een hoger professioneel niveau op-
leveren. Dat doel mag middelen heiligen. Als we dan worden teruggefloten, 

SKJ moet staan voor vakmanschap, beroepseer en kwaliteit. 
Dat moet je verder niet uitleggen. 

SKJ heeft last van Calimerogedrag en loopt nu nog op eieren in het politieke 
krachtenveld. SKJ wordt geleefd door discussies en buigt en bukt daarin. 
Terwijl het juist zelfbewust voorop moet lopen.

 

Ik hoop dat de professionals over vijf jaar zeggen: SKJ is ons register, het 
bewaakt, borgt en toetst onze deskundigheid.   

SKJ is meer dan een administratiekantoor, het moet ook proactief communi-
ceren met de professionals over de status van hun registratie. Maar SKJ is 
niet verantwoordelijk voor educatie.  
Registratie moet een lust zijn, geen last. Professionals moeten trots zijn op hun 
officiële erkenning.  

In de nabije toekomst moet SKJ het gezicht zijn van jeugdhulp in Nederland 
en de kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap van jeugdhulp uitstralen.
Ellen Loykens, orthopedagoog en klinisch psycholoog, bestuurslid SKJ (NVO) 

SKJ moet op een betrokken wijze laten zien waar het voor staat. Alleen informeren is te mager. 
De meeste gemeenten zien SKJ als een afvinkclub, die moeten nog een gevoel krijgen bij registratie.

Tuchtrecht is er niet om te straffen, maar voor het lerend effect. Dat moeten we benadrukken.

De professional moet bij SKJ het gevoel hebben ‘die registratie ging makkelijk’. 
Als dat niet goed gaat is dat dodelijk voor de reputatie van SKJ. 

Door het overzicht dat SKJ heeft, krijgt het ook de taak om de overheid indien nodig op 
het vestje te spugen. Dat vergt moed..  

De scheiding tussen het medisch domein en het sociaal domein, de scheiding dus tussen 
BIG en SKJ vind ik een groot goed..
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2015 was voor alle betrokkenen in de jeugdsector een bewogen jaar. Het jaar waarin de nieuwe Jeugd-
wet van start ging. Een jaar ook waarin een nieuwe impuls is gegeven aan de kwaliteitsverbetering van 
het werk van jeugdhulpverleners. En waarin SKJ zich ontwikkelde tot een kleine maar professionele 
organisatie, die een belangrijke rol vervult in die kwaliteitsverbetering. Met een enthousiast team van 
ruim twintig medewerkers en inmiddels ruim twintigduizend geregistreerde professionals. Opgericht 
door drie beroepsverenigingen in 2013, officieel erkend in november 2014 en nu ruim een jaar volledig 
operationeel.

Bestuur en directie van SKJ presenteren u dit eerste echte jaarverslag dan ook met trots. SKJ is een 
unieke organisatie omdat deze het resultaat is van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het 
jeugddomein, zoals beroepsverenigingen, werkgevers, cliëntorganisaties en overheden. In die samen-
werking hebben wij in 2015 betekenisvolle stappen kunnen zetten in de uitvoering van de registratie, 
zowel voor professionals die nu al geregistreerd zijn, als voor de professionals die zich per 2018 kun-
nen registreren. Ook het tuchtrecht is in 2015 tot wasdom gekomen. Als sluitstuk van de registratie - die 
niet alleen tot doel heeft klachten van burgers zorgvuldig te behandelen maar vooral ook het profes-
sionele veld te ondersteunen - in het eigen, continue leerproces. 

Een goede samenwerking met de spelers in het jeugddomein is essentieel voor het werk van SKJ. 
SKJ doet haar werk terwijl het Kwaliteitskader Jeugd op tal van onderdelen nog volop in ontwikkeling 
is. Zoals de uitwerking van beroepsprofielen, de beroepscode en het tuchtrecht (via het Programma 
Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming). Voor professionals dient zich een geheel nieuw 
kader aan waarin zij moeten functioneren. Een die veel kansen biedt maar nog niet vanzelfsprekend is 
en in de praktijk van dit moment ook wel eens als bedreigend wordt ervaren. Om die reden heeft SKJ 
veel geïnvesteerd in de dienstverlening aan de professionals, via de website en de telefoon. 

Voor u ligt het verslag van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd over het jaar 2015. 
SKJ voert de wettelijk verplichte registratie en toetsing van jeugdprofessionals uit. 
En draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in Nederland.

‘Goede samenwerking met de spelers in het 
jeugddomein is essentieel voor SKJ’’

Rutger Hageraats 
is voorzitter 
van het bestuur 
SKJ
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Eind 2015 heeft het bestuur het nieuwe/herziene tuchtreglement en het huishoudelijk reglement vast-
gesteld waarmee een steviger fundament is gelegd onder het werk van de organisatie en de samen-
werking met de partners. Beide zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroepsverenigingen. 
De Raad van Advies, waarin representanten van alle partners zitting hebben, vervulde een onmis-
bare, constructieve rol.
Met vertrouwen kijken wij dan ook naar 2016, waarin de basis gelegd moet worden voor de grote 
stap die voor 1 januari 2018 moet zijn afgerond, namelijk de registratie van een nieuwe, grote groep 
professionals en de herregistratie van degenen die al geregistreerd zijn.

Bestuur  De stichting wordt bestuurd door een bestuur: dit bestaat uit ten minste vijf 
leden. In het bestuur is één lid benoemd op voordracht van het NIP, één lid op voordracht van 
de NVO en twee leden op voordracht van de BPSW. Elke andere betrokken beroepsvereniging, 
die relevant is voor de beroepsbeoefening binnen het jeugddomein, heeft eveneens het recht 
een lid voor benoeming in het bestuur voor te dragen. De bestuursleden kiezen vervolgens uit 
hun midden een voorzitter. De manier waarop het bestuur wordt samengesteld is vastgelegd 
in de statuten van SKJ. 
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2015 was weliswaar niet het eerste jaar in het bestaan van SKJ, maar wel het eerste jaar waarin we 
na de erkenning van het ministerie van VWS op ons bureau in Bilthoven op volle toeren draaiden. We 
hebben grote stappen gemaakt. SKJ had te maken met verschillende opdrachten. De eerste opdracht 
was om alle jeugdzorgwerkers in dit jaar te registreren. Dat traject loopt goed en volgens plan. 
De meeste jeugdzorgwerkers - we gaan uit van ongeveer 95% - zijn inmiddels geregistreerd.

In 2015 is gebleken dat we binnen het jeugddomein beschikken over een uniek samenwerkingsmodel. 
Aan de ene kant zijn er de beroepsverenigingen die de vakinhoudelijke kennis hebben en de Raad 
van Advies, gevoed door professionals uit de praktijk. Aan de andere kant SKJ, als uitvoerder van de 
beroepsregistratie, permanente educatie en het toetsende tuchtrecht.
Binnen dit samenwerkingsmodel is voortdurend sprake van reflectie: wat is er tot nu toe gerealiseerd? 
Hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? Dat blijft een zoektocht, waarbij een grote en 
goede stap in de richting is gemaakt met het huishoudelijk reglement, dat op 14 december 2015 is 
goedgekeurd. Daar is veel tijd in geïnvesteerd. 2016 zullen we onder meer gebruiken om de werking 
hiervan te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

‘We hebben grote stappen 
gemaakt’

Jacky Stuifmeel 
is directeur 
SKJ
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Raad van Advies

Adviseert

Betrokken derde partijen 
- werkgevers
- ouders/verzorgers
- gemeente
- beroepsverenigingen

Bestuur Stichting 
Kwaliteitsregister

Beslist

Leden voorgedragen door 
beroepsgroep zonder 
last of ruggenspraak

Representanten 
Beroepsgroep

Opsteller
- (her)registratie en accreditatie-eisen

- vakinhoudelijke adviezen 

  (gevraagd/ongevraagd)

- NIP
- NVO
- BPSW



Daarnaast heeft SKJ als opdracht vanuit haar uitvoerende en toetsende rol om ontwikkelingen in het 
jeugddomein te signaleren en de bevindingen terug te koppelen naar de verschillende partijen. Te 
denken valt dan aan signalen die gaan over opleidingsniveau en tuchtklachten. En last but not least 
heeft SKJ een informerende opdracht naar zowel jeugdprofessionals, werkgevers, belanghebbenden 
en gemeenten toe.

Mijlpalen
Bij onze afdeling Registatie blijkt dat 95% van de dossiers inmiddels goed op orde is. Dat is een mijlpaal 
op zich. Wel plaatsen we daarbij een kanttekening: van de 21.266 professionals die zijn geregistreerd, 
hebben 9.580 van hen verder nog niets aan hun dossier toegevoegd. Hiervan hebben 750 professionals 
hun account zelfs niet geactiveerd, hoewel deze eerder bij BAMW wel waren goedgekeurd. Een deel 
van deze groep heeft wel het registratietarief voldaan, een ander deel niet. Het is de vraag of de groep 
professionals die niet actief is met het dossier bijvoorbeeld iets heeft geïnvesteerd in permanente edu-
catie. Duidelijk is dat het dossier voor hen nog niet ‘leeft’. Dit signaal is inmiddels teruggegeven aan de 
beroepsvereniging, in dit geval de BPSW. Bedoeling is dat alle professionals daarover binnenkort een 
‘wake up call’ krijgen.
De doorlooptijd van ontvangst registratieaanvraag tot aan de beoordeling bedraagt maximaal zes we-
ken. De doorlooptijd bij e-mail vragen bedraagt vijf werkdagen.

Mijlpaal 2 is het feit dat per 1 april 2015 ook de herregistratie-eisen van de masters NIP/NVO zijn 
vastgesteld. Dit is gelukt dankzij het verplichte samenwerkingsmodel, dat duidelijk zijn vruchten heeft 
afgeworpen. Ook positief is dat postmasters zich konden registreren. 

Natuurlijk zijn er nog zaken te wensen. Zo is het bijvoorbeeld nog niet gelukt om de masters op hbo- 
niveau te registreren. De organisatie daarvan is complex: een materie waar we in 2016 en 2017 in het 
kader van de harmonisatie bachelor- en masteropleidingen op hbo- en wo-niveau zeker nog mee te 
maken gaan krijgen.

Accreditaties
In samenwerking met de BPSW is een implementatieplan accreditaties ontwikkeld en goedgekeurd 
door het bestuur SKJ. De nieuwe accreditatie-eisen gaan 1 april 2016 in. 

PPJ&J
Binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) heeft SKJ in 
2015 een belangrijke rol gespeeld. We zijn vertegenwoordigd in diverse commissies. 

Vanaf 1 juli konden professionals die handelingen verrichten waarvoor vanuit het Kwaliteitskader Jeugd 
een geregistreerd professional moet worden ingezet en waarvoor registratie nog niet mogelijk is, zich 
bij SKJ vooraanmelden. Vanaf die tijd is daar continu een team van medewerkers op het bureau actief 
in geweest. Een deel van 2016 zal dit team daar zeker mee doorgaan. Ook dit blijkt door het invoeren 
van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 en de transitie van rijksoverheid naar gemeenten een zeer 
complexe materie te zijn. 
bureau van SKJ
SKJ heeft in 2015 een enorme groei doorgemaakt. Het bureau groeide van negen naar vijfentwintig 
medewerkers. Het werd steeds meer een professionele organisatie op alle fronten. En naast de diverse 
niveaus van registratie en herregistratie die in 2015 mogelijk werden gemaakt zijn we ook halverwege 
2015 met het accrediteren van opleidingen gestart en hebben we een kwaliteitsverbeterplan voor dit 
accreditatieproces geïmplementeerd. 
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Tuchtrecht
Het tuchtrecht neemt binnen het SKJ-organisatiemodel een bijzondere plaats in. Enerzijds zijn de tucht-
colleges onafhankelijke organen en anderzijds is het bureau van SKJ voorwaardenscheppend en on-
dersteunend binnen het uitvoerproces van tuchtrechtklachten. SKJ is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van dit uitvoeringsproces en de kwaliteit van de colleges. Een belangrijk onderdeel van de opdracht die 
SKJ is gegeven is het uitvoeren van het tuchtrecht. Over het uitvoeren van het tuchtrecht elders meer.

Plannen voor 2016
•  Een van de belangrijkste zaken is het ontwikkelen van nieuwe registratie-eisen voor de professionals 

die vanuit het Kwaliteitskader Jeugd zich dienen te registreren maar waarvoor dit nog niet mogelijk is. 
Dit gebeurt door de beroepsverenigingen in samenwerking met de partners van PPJ&J, maar wordt 
door SKJ natuurlijk op de voet gevolgd. 

•  Grote uitdaging voor SKJ zelf is in 2016 is het nog meer sturen op een gezond evenwicht tussen 
uitgaven en inkomsten. In 2015 hebben meer professionals dan begroot zich geregistreerd. Daar-
door zijn er ook meer inkomsten binnengekomen. Resultaat daarvan is een verlaging van het re-
gistratietarief met ingang van 1 april 2016. Andere uitdaging is dat er meer zicht moet komen op het  
procesmatig sturen betreffende de bemensing van SKJ.

Kwaliteitsborging SKJ
Hoewel het geen erkenningseis was van het ministerie, heeft SKJ vrijwillig aangegeven te gaan 
voor ISO-certificering. Als kwaliteitsregister willen we ook zelf af te rekenen zijn op kwaliteitseisen.  
Het ministerie van VWS heeft daar positief en welwillend op gereageerd. In de praktijk betekent de 
ISO-certificering dat we open staan voor controle en verbeteringen: dat we risico’s inventariseren en 
klachten en fouten meten om vervolgens met verbetermaatregelen te komen. Daarnaast wordt ruimte 
genomen voor zelfreflectie.

Directeur SKJ  De directie van de stichting bestaat uit een directeur, die de stichting in opdracht 
van het bestuur vertegenwoordigt. De directeur wordt benoemd door het bestuur en is aan het bestuur verant-
woording schuldig. Zij heeft een volmacht van het bestuur om (rechts)handelingen te verrichten in het kader 
van de dagelijkse bedrijfsvoering van het bureau binnen de grenzen van het directiestatuut waarin de specifieke 
taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen. 
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2015 was voor SKJ een bewogen jaar. Het belangrijkste doel van SKJ is daarin geweest: 
communiceren. We hebben laten zien dat we er zijn en wat we zijn. 

‘Een bijzondere prestatie 
in een chaotisch jaar’

Jeroen Schepman 
is penningsmeester 
van het bestuur 
SKJ

Een dergelijk doel is natuurlijk behoorlijk ambitieus: dat hebben 
we niet in één jaar bereikt. Het is een meerjarig traject en het zal 
blijvend nodig zijn om dat duidelijk te maken. SKJ heeft dit jaar 
als organisatie zeker betekenis gekregen. 

Onder leiding van de directeur, Jacky Stuifmeel, is door het bu-
reau en zijn medewerkers een bijzondere prestatie geleverd in 
een chaotische tijd. Al met al heeft dat ertoe geleid dat de erken-
ning en registratie al een steeds duidelijker plek in het gehele 
veld zijn gaan innemen. Αls penningmeester kan ik daar nog aan 
toevoegen dat er goed op de centjes wordt gelet en daarbij zeker 
ook naar het tarief voor de professional. Dat is ook een erg be-
langrijk onderdeel, om het draagvlak voldoende te houden.
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Als Raad van Advies kennen we vanuit de achtergrond van onze samenstelling twee belangrijke 
doelen. Het eerste is het bijdragen aan de opbouw van een transparante en effectieve organisatie voor 
registratie en tuchtrecht van de hbo- en wo-professionals in het jeugddomein, naast de bestaande 
BIG-registratie.

Het tweede doel wordt gevormd door de inspanningen om de drie oprichtende beroeps-
verenigingen en de betrokken veldpartijen tot gezamenlijke standpunten te laten komen 
ten aanzien van de inhoudelijke vereisten en de gedetailleerde invulling van de organi-
satie. Over het bereiken van die doelen mogen we tevreden zijn, zeker als de hiervoor 
beschikbare tijd in aanmerking wordt genomen. De uitdaging voor 2016 ligt enerzijds in 
het expliciteren van de rol van SKJ naar het maatschappelijke veld en anderzijds in het 
verder inhoud geven aan een transparant en velddekkend registratiesysteem dat door 
betrokken professionals wordt gezien als nuttig en nodig. 

Daarnaast vormt uiteraard het bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening mid-
dels tuchtrechtelijke uitspraken op grond van gedegen beoordeling van klachten van 
cliënten een laatste belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van SKJ. De betekenis 
van deze zaken is nog beperkt. Immers: SKJ is in het maatschappelijke jeugddomein en 
bij de verschillende stakeholders nog redelijk onbekend. De bijdrage van de Raad van 
Advies in 2015 is zichtbaar geworden in de adviezen die alle zijn uitgebracht op basis van 
consensus. Die weerspiegelen een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid van de verschillende veldpartijen voor het belang van een gezamenlijk draagvlak 
voor professionalisering van de betrokken beroepsgenoten. Vanzelfsprekend willen we 
dat de komende jaren nog versterken. 

‘Ons doel is het leveren van een afgewogen 
bijdrage aan een transparant en effectief 
registratiesysteem in het jeugddomein’

Hans Bosman 
is voorzitter 
van de Raad van 
Advies van SKJ
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Raad van Advies   De stichting kent een Raad van Advies (RvA), waarin in ieder 
geval vertegenwoordigers zitten van werkgevers en cliënten. Voorts dient de RvA uitgebreid 
te worden met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van het 
jeugddomein. De RvA heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur over in ieder geval de 
voorwaarden voor registratie en herregistratie, over aanwijzing van andere organisaties en over 
de samenstelling van de RvA. Maar ook andere aangelegenheden van strategische, tactische en 
operationele aard kunnen in de RvA aan de orde komen.

Van een door de RvA uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd 
worden afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de 
RvA en het bestuur heeft plaatsgevonden. 

De RvA wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden die de belangen raken van 
degenen die in de raad vertegenwoordigd zijn. De RvA kan tot slot ook ongevraagd advies  
uitbrengen. 

De belangrijke samenwerkingsafspraken en adviesprocessen, die niet expliciet in de statuten zijn 
geregeld, zijn in het huishoudelijk reglement vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is in nauwe 
samenwerking met de drie beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) en de Raad van Advies tot 
stand gekomen en in november 2015 door het bestuur goedgekeurd.

De Raad 
van 
Advies van SKJ

Adviezen in 2015

Ieder jaar - gemiddeld elke twee maanden - komt de Raad van Advies
bijeen. In 2015 was dat zes maal.

De Raad van Advies heeft de volgende onderwerpen ter advisering ingebracht:
 • Registratiereglement
 • Registratie-eisen masters
 • Eisen vooraanmelden
 • Herregistratie-eisen masters
 • Accreditatie masteropleiding Jeugdzorgwerker hogeschool Leiden
 • Wo-ers op een hbo-functie
 • Accreditatieproces kwaliteitsslag
 • Herregistratie-eisen pedagogen
 • Reflectie-eisen herzien jeugzorgwerkers
 • Huishoudelijk reglement

De leden van de Raad van Advies in 2015:
 Hans Bosman                                                                                      
 Ronald Buijs                                                                                        
 Margot Pot                                                                          
 George Ziedses des Plantes                             
 Hans Matthaei      
 Winnie Prins        
 Nelleke Groenewegen
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Vergadering Agendapunt   Onderwerp

14 december 2015 7   Vaststelling huishoudelijk reglement SKJ. 
14 december 2015 1.3    Goedkeuring begroting 2016 en daarmee ook de verlaging  

van het registratietarief per 1 april 2016.
23 november 2015 2.2.4   Vaststelling van de herregistratie-eisen pedagogen.
23 november 2015 2.2.3   Vaststelling van de reflectievoorwaarden jeugdzorgwerker.
23 november 2015 2.2.2    Instemming en overeenstemming met de te hanteren procedure 
    voor wo-ers op een hbo-functie.
23 november 2015 8.4   Vaststelling en goedkeuring van de vacatieregeling voor de   
    tuchtcolleges.
23 november 2015 8.2   Vaststelling van het vernieuwde tuchtreglement. 
14 oktober 2015 7   Concept-begroting 2016 in de basis goedgekeurd.
31 augustus 2015 10.1   Vaststelling klachtenregeling SKJ.
31 augustus 2015 9.2   Vaststelling reglement tot vooraanmelden.
16 juli 2015 -   Digitale goedkeuring van het reglement tot vooraanmelden
7 april 2015 13.1   Goedkeuring herregistratie-eisen masters NIP en NVO.

Besluiten en vaststellingen bestuur SKJ 2015
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In 2015 is het bestuur tien keer bijeen geweest, behalve in de vakantiemaanden gemiddeld 
elke maand. Uiteindelijk zijn door het bestuur de volgende besluiten genomen.



De BPSW heeft per 1 december 2015 de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers op het gebied 
van reflectie aangescherpt. De nieuwe reflectievoorwaarden ondersteunen meer dan voorheen de 
jeugdzorgwerker om situaties zorgvuldig aan te pakken. 

Tot voor kort was er voor het onderdeel reflectie alleen een verklaring nodig dat de gere-
gistreerde een bepaald aantal bijeenkomsten op het gebied van supervisie, intervisie of 
werkbegeleiding had bijgewoond. Dan waren de punten binnen! De BPSW heeft in samen-
spraak met andere partijen geconcludeerd dat deze vorm van toetsing veel te vrijblijvend is. 
Het register is hiermee te vergelijken met een opleiding waar een student een diploma krijgt 
als hij maar voldoende lessen aanwezig is geweest. De BPSW heeft daarom ook inhoude-
lijke voorwaarden aan reflectie gesteld en SKJ heeft dat overgenomen. De jeugdzorgwer-
ker moet nu ook een leerverslag maken en daarin aantonen dat hij op het eigen handelen 
heeft gereflecteerd vanuit drie invalshoeken: de instrumentele, normatieve en persoonlijke. 
Is wat ik doe technisch en methodisch verantwoord? Klopt het met professionele waarden, 
met mijn beroepscode? Hoe word ik beïnvloed door mijn persoonlijke betrokkenheid? 
Niet iedere jeugdzorgwerker is direct enthousiast over deze aanscherping van de eisen, 
die immers ook weer tijd kost. Een dergelijke zorgvuldige aanpak getuigt echter van vakbe-
kwaamheid. En daar is het de jeugdzorgwerker én ons toch om te doen! 

‘Nieuwe reflectievoorwaarden 
stimuleren vakbekwame aanpak’ 

Lies Schilder 
is algemeen 
directeur van 
de BPSW*
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*Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk



Met de introductie van de nieuwe Jeugdwet en daarmee de norm verantwoorde werktoedeling was 
het belangrijkste doel het afgelopen jaar dat professionals zich daadwerkelijk kónden registeren. 
Registratie is geen doel op zich, het is een middel. Maar wel een middel dat heel goed doordacht moet 
zijn. Technisch, maar natuurlijk vooral vakinhoudelijk.

Daarom was het belangrijkste doel voor de NVO (samen met het NIP): 
- uitwerking van (her)registratie-eisen;
- ontwikkeling van registratiereglementen. 
De NVO hielp daarmee de vakinhoudelijke bouwstenen onder de registratie te leggen. 
Voor de kamers van pedagogen en psychologen zijn de vakinhoudelijke (her)registratie-eisen bekend en liggen er vakinhou-
delijke reglementen. NVO en NIP hebben een belangrijke slag geslagen door de eisen van hun afzonderlijke registratie-eisen 
daarnaast te leggen. Zo kwamen we, natuurlijk wel met de nodige discussie ☺, tot een eenduidige set aan eisen. We vonden 
en vinden het cruciaal dat we verschillen overbruggen waar dat ook maar enigszins kán. Pedagogen en psychologen die 
elkaar in de praktijk ontmoeten en samenwerken moeten immers aan vergelijkbare eisen voldoen. 
Dé grote uitdaging voor de NVO is dat alle professionals die zich registreren staan voor de kwaliteit van hun vak. Dat registra-
tie voor hen méér is dan een verplichte, administratieve handeling. Dat ze blijven investeren in hun vakbekwaamheid. Door 
zich te scholen, supervisie en/of intervisie te volgen, kennis te nemen van vakinhoudelijke richtlijnen en daarnaar te handelen 
en in zijn algemeenheid te handelen naar de beroepscode. Kortom: door trots te zijn op het mooie vak dat een gedragswe-
tenschapper in de jeugdhulp uitoefent!

Op deze plek willen we niet nalaten erop te wijzen dat je daarvoor ook en vooral bij de beroepsvereniging moet zijn. Een 
beroepsvereniging als de NVO biedt (wetenschappelijke) informatie door o.a. vakinhoudelijke bijeenkomsten, geeft inzage in 
de nieuwste richtlijnen, faciliteert ontmoeting met collega’s en fungeert als helpdesk voor al je beroepsethische, beleidsmatige 
en arbeidsrechtelijke vragen. Registratie is méér dan dat ene ‘vinkje’; professionals maken het zelf levend in hun beroeps-
vereniging.

SKJ heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een organisatie waar je ‘u’ tegen zegt. Dat is een enorme prestatie. Als NVO willen 
we echter geen ‘u’ zeggen tegen SKJ; die aanspreekvorm creëert een afstand die geen recht doet aan onze samenwerking. 
De beroepsverenigingen en SKJ zijn partners. De vraag is wat we wél moeten zeggen: ‘wij’ doet namelijk ook geen recht aan 
de verhoudingen, noch aan de onafhankelijkheid van SKJ, noch aan de eigenstandige taak van de beroepsverenigingen. De 
betekenis van SKJ is voor de NVO een onomstreden feit, de verantwoordelijkheid en verhoudingen moeten ‘we’ samen nog 
verder vorm geven.

‘Registratie is meer 
dan een vinkje zetten’

*De Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen

Marlies Post 
is directeur 
van de NVO*
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Het NIP hecht grote waarde aan het Kwaliteitsregister Jeugd naast de BIG-registratie. Er is nu een 
wettelijke verankering van twee gelijkwaardige registers voor het hele jeugdveld. Kinder- en jeugd-
psychologen die nu bij het NIP zijn geregistreerd kunnen instromen in het Kwaliteitsregister Jeugd. 
Gezondheidspsychologen voldoen via de BIG-registratie aan de norm. Het NIP brengt de SKJ- en BIG-
registratie dan ook krachtig onder de aandacht van gemeenten die de inkoop van jeugdhulp regelen.

In november 2015 publiceerden we de brochure: Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeu-
ten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming. En inmiddels staan er ruim 2000 pedagogen en ruim 1000 psychologen 
geregistreerd bij SKJ, die werken in de voormalige jeugdzorg, de jeugd-ggz of de jeugd gehandicaptenzorg. Daar werken ook 
psychologen die in het BIG-register zijn geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)-
psycholoog. 

Met de verplichting tot beroepsregistratie is een sterke impuls gegeven aan het investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp 
zoals die door psychologen geboden wordt. Voor psychologen biedt de beroepsregistratie een mogelijkheid om samen met de 
werkgever te werken aan het versterken van de eigen vakbekwaamheid, de loopbaan uit te bouwen aan de hand van de (ni-
veaus van) beroepsregistratie, maar ook om te laten zien waar de eigen (beroepsethische en vakinhoudelijke) grenzen liggen. 
Dat versterkt het beroep en de kwaliteit van hulpverlening. SKJ levert daar dus via het mogelijk maken van wettelijk erkende 
registratie en tuchtrecht een belangrijke bijdrage aan. 

Psychologen die werken in het jeugddomein kunnen op drie niveaus geregistreerd staan: als master-psycholoog SKJ, op post-
masterniveau als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of gezondheidszorgpsycholoog BIG, of op specialistisch niveau als klinisch 
(neuro)psycholoog BIG (na een vierjarige opleiding bovenop de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). In veel instellingen 
en binnen de beroepsverenigingen NIP en NVO wordt daarom op dit moment de discussie gevoerd welke psycholoog met 
welk opleidingsniveau het best past bij de taken die aan hem of haar worden toebedeeld. 

De grootste uitdaging is dat psychologen (kunnen) blijven investeren in leren en blijven leren. Het is belangrijk dat psychologen 
na een universitaire opleiding hun vakbekwaamheid versterken via een beroepsopleiding zodat ze goed toegerust zijn voor 
het ingewikkelde werk in het jeugddomein. En dat ze hun vak blijvend bijhouden. De uitdaging ligt erin dat professionals en 
werkgevers/aanbieders dit gaan en blijven zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die investering vraagt, ook op de 
langere termijn. Uiteindelijk met als grootste winst dat kinderen en ouders de hulp krijgen die de Jeugdwet voor ogen heeft: 
goed, goed georganiseerd, toegankelijk en gericht op wat het kind nodig heeft. Het NIP stond samen met NVO en BPSW aan 
de wieg van SKJ. Nu SKJ de registratie en het tuchtrecht organiseert, hebben wij als beroepsverenigingen meer ruimte om 
verder te werken aan de beroepsontwikkeling en kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

‘Grootste winst zou zijn dat kinderen en 
ouders de hulp krijgen die de Jeugdwet voor 
ogen heeft’

*Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Wilma Lozowski 
is Senior Beleids-
medewerker Jeugd 
bij het NIP*
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Rolinka Linthorst 
werkt op de 
afdeling 
(her)registraties 
van SKJ

Dat laatste proberen wij ook altijd uit te dragen. Dat registratie staat voor jouw 
professionaliteit als jeugdzorgwerker, dat je regelmatig bijgeschoold wordt, bewust met je 
vak omgaat, en hierover regelmatig overleg hebt met collega’s in het vakgebied.

Ik zal niet ontkennen dat dit helaas nog niet voor iedereen geldt. Sommige professionals 
zien het registreren en alles wat daarbij komt als een noodzakelijk kwaad. ‘We hebben het 
al zo druk, nu komt dat er óók nog eens bij!’ ‘Om aan al die herregistratie-eisen te voldoen 
moet ik tijd vrijmaken die ik niet kan besteden aan de jeugdigen.’ Wij nemen dergelijke 
signalen serieus en proberen hier altijd iets mee te doen. Regelmatig terugkerende op-
merkingen koppelen we terug aan de beroepsverenigingen, die verantwoordelijk zijn voor 
de eisen die aan professionals worden gesteld, SKJ is slechts een uitvoerende instantie. 
Dit overleg leidt regelmatig tot aanpassingen van de gestelde eisen die de praktische 
uitvoering voor de mensen in het veld eenvoudiger maken, zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit. Daar zijn we blij mee. 

Natuurlijk hebben we niet alleen mopperaars aan de telefoon. Er zijn ook professionals die 
een echte sport maken van het strikt bijhouden van hun ‘Mijn SKJ’ het elektronische dos-
sier op onze website. Zij komen soms met vragen of ideeën waar ook wij niet direct een 
antwoord op hebben. Dit komt omdat we echt nog een jonge organisatie zijn, en sommige 
situaties niet hebben kunnen voorzien. 

Veel werkgevers staan gelukkig positief tegenover SKJ en het begrip registratie. Het helpt 
echt: als een werkgever er positief in staat en meedenkt, de registratie wordt dan door de 
professionals veel makkelijker geaccepteerd!

Wat opvalt is dat veel professionals die ons bellen zoekend zijn. ‘Wat betekent registratie voor mij? Wat 
levert het me op?’ Lang niet iedereen is op de hoogte van wat er vandaag de dag in het werk van hem of 
haar wordt verwacht. Uiteraard zijn er professionals die dat al heel goed weten. Die zich de meerwaarde 
van registreren en herregistreren goed realiseren en het zien als een verrijking van hun vak. 

‘‘Positief denken helpt echt’
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Ineke Hoekstra 
is programma-
secretaris van het 
PPJ&J*

De Jeugdwet vraagt een andere manier van werken dan voorheen. Oók van professio-
nals. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) 
zetten o.a. beroepsverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten en SKJ zich samen 
in voor professionalisering. Zij hebben onder meer de opdracht om de beroepsregistratie 
te ontwikkelen voor hbo-ers die zich nu nog niet kunnen registreren bij SKJ of in het BIG-
register. De uitdaging is de beroepsregistratie dusdanig vorm te geven dat deze onder-
steunend is aan de transformatie. Een beroepsregistratie die professionals onder meer 
stimuleert om uit te gaan van de eigen kracht van de jeugdige en zijn naasten, integrale 
hulp of ondersteuning te bieden en als dat nodig is samen te werken met professionals 
die beschikken over andere deskundigheid. Maar ook een beroepsregistratie die bijdraagt 
aan het onderhouden van je vak en het continu leren. Dán draagt beroepsregistratie bij 
aan vakmanschap en kwaliteit van jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Alle kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar 
vermogen participeren in de samenleving. Dat is het doel van de Jeugdwet, die sinds 1 januari 2015 van 
kracht is.

‘Samen werken aan 
professionalisering in jeugd-
hulp en jeugdbescherming’

*Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming
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Margot Pot 
is Clustermanager*
bij de Raad 
voor de 
Kinderbescherming 

Binnen de raad wordt zowel met wo-ers als met hbo-ers gewerkt: wij vinden dat verschil-
lende opleidingsniveaus een meerwaarde hebben. Zowel juist afgestudeerde wo-ers als 
hbo-ers volgen een inwerkprogramma voor ze gekwalificeerd zijn om raadsonderzoeken 
te doen. Afhankelijk van vooropleiding en eventuele werkervaring zal dit inwerkprogram-
ma een ander accent hebben.

De kwaliteit van ons werk zal de komende jaren nog verder toenemen, omdat er nu veel 
geïnvesteerd wordt in het in de praktijk brengen van professionele autonomie. 
Reflectie op het eigen handelen wordt sterker, evenals de kwaliteit van het samenwerken met  
cliënten, ketenpartners en collega’s (jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers en 
juristen).

De meeste opleidingen die de raadsmedewerkers volgen zijn geaccrediteerd. De opleidin-
gen worden meer op maat aangeboden en zullen zowel wat inhoud als wat vorm betreft 
steeds beter afgestemd worden op het werken aan professionele autonomie. Wij vinden 
het belangrijk om bij onze professionals hun leerbehoefte op te halen. Waar liggen hun 
wensen, hoe sluiten we daar op aan? Er ontstaat steeds meer bewustzijn over wat pro-
fessionele autonomie echt inhoudt. Vragen die daarbij worden gesteld zijn: wat betekent 
het voor de medewerker zelf en voor de leidinggevenden, wat voor de organisatie? Het 
is een grote beweging die is gestart. Daarbij speelt dat je van een professional vraagt om 
nieuwsgierig te zijn, zich steeds af te vragen waarom dingen op een bepaalde manier 
worden gedaan en of het ook niet anders kan. Ook wordt verwacht dat een professional 
met collega’s praat over de praktijk. 

Medewerkers bij de Raad voor de Kinderbescherming zijn altijd al goed gekwalificeerd geweest voor hun 
werk. Zo kent de raad een eigen opleiding te weten de RIO, raadsonderzoeker in opleiding. 

‘Er is een grote beweging gestart’

*Clustermanager Organisatie-ontwikkeling, Personeel & Projecten
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Nelleke 
Groenewegen 
is directeur bij 
Bureau Jeugdzorg 
Zeeland

Er is op dit moment sprake van een grote sprong voorwaarts, zowel door de impuls die het 
professionaliseringstraject heeft gegeven als de investeringen die de werkgevers hebben 
gepleegd. Ook zijn er gedeelde opvattingen over basiskwaliteit aan het ontstaan. Soms 
zijn er nog achterstanden in de professionalisering van de sector en van sub-optimaliteit 
door de externe ontwikkelingen. De kwaliteit van de hbo-opleidingen valt beter samen 
met de basiskwaliteit die vereist is vanuit het veld. Ook heeft het uitstroomprofiel daar een 
positieve bijdrage aan geleverd. De kwaliteit van de bij- en nascholing varieert, maar over 
het algemeen is de kwaliteit voldoende tot goed. 

Toename van professionele autonomie was en is een van de doelstellingen van de profes-
sionalisering en het professionaliseringsprogramma. Een deel van de medewerkers ziet 
het als een kans en een deel voelt de druk van deze autonomie. In mijn organisatie wordt 
er wisselend naar gekeken: sommige medewerkers willen graag een helder kader en dui-
delijke afspraken. Anderen zien de autonomie als een kans om als professional de ruimte 
te nemen om zelf beleidsmatige thema’s aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld het hanteren 
van een caseloadnorm, ten opzichte van de kwaliteit van handelen in alle cliëntsystemen. 
Dat levert interessante discussies op. Daarnaast is de eerste training beroepscode achter 
de rug. Ook daarna is nagedacht over de professionele autonomie ten opzichte van orga-
nisatie-eisen, bijvoorbeeld het streven naar geen wachtlijst. Hoe te reflecteren op morele 
dilemma’s is een issue voor veel werkers. 

Een groot deel van de professionals met een mbo-opleiding op een hbo-functie - zo’n 
700 professionals - heeft het EVC-traject op de branchestandaard jeugdzorgwerker met 
goed gevolg doorlopen en het branchecertificaat jeugdzorgwerker ontvangen. Een mooie 
prestatie. 

In het verleden is veel aandacht uitgegaan naar nieuwe methodieken die moesten worden getraind en 
naar de transitie die veel heeft gevraagd en nog vraagt van medewerkers. 
We zullen moeten blijven kijken naar inhoudelijke kwaliteit, methodisch handelen, kwaliteit van het 
werken in teams, besluitvorming, om kunnen gaan met veranderingen, etc. 

‘Een deel van de medewerkers ziet de 
professionalisering als een kans, een ander 
deel voelt de druk’
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Tijdelijke 
wegingsregeling 
Jeugdzorg: 
de stand 
van zaken in 2015

De registratiecommissies van NIP of NVO hebben de voor 1 januari 2014 ingediende dossiers inmiddels gewogen 
en iedereen een persoonlijk studieadvies gegeven. Daarin staat welke scholing, werkervaring, supervisie en ca-
sussen nog moet worden aangetoond om op postmasterniveau geregistreerd te kunnen worden. Daarvoor heeft 
iedereen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de afgifte van het studieadvies. 
Bij de NVO dienden 806 orthopedagogen een dossier in. Uiteindelijk hebben 799 orthopedagogen een studiead-
vies ontvangen. De overige zeven bleken niet te voldoen aan de voorwaarden of hadden inmiddels een postmas-
teropleiding tot orthopedagoog-generalist afgerond.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en hebben vier orthopedagogen het studietraject afgerond. Met de verklaring 
van de NVO registratiecommissie konden zij zich bij SKJ melden voor registratie als postmaster-orthopedagoog 
SKJ. Tien andere orthopedagogen hebben inmiddels hun dossier ingediend ter beoordeling. Als ze voldoen aan 
de registratie-eisen krijgen ze de verklaring en kunnen zij zich eveneens melden bij SKJ. Drie orthopedagogen 
hebben bij de NVO officieel laten weten dat ze stoppen met het opleidingstraject.

Bij het NIP zijn 361 studieadviezen afgegeven aan psychologen. Vier psychologen hebben inmiddels hun traject 
afgerond en twee psychologen hebben een verzoek om opschorting aangevraagd vanwege ernstige ziekte. Met 
de komst van de Jeugdwet zijn werkgevers verplicht te werken met geregistreerde psychologen en (ortho-)pe-
dagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Alle deelnemers aan het opleidingstraject zijn in de 
gelegenheid gesteld om zich te registreren op masterniveau bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Niet iedereen heeft 
daarvoor gekozen bijvoorbeeld omdat men inmiddels een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is gestart of 
zelfs al heeft afgerond. Een aantal deelnemers heeft ons laten weten niet verder te willen of kunnen gaan met het 
opleidingstraject dat leidt tot registratie op postmasterniveau. In de loop van de komende jaren zal blijken hoeveel 
psychologen en orthopedagogen de registratie op postmasterniveau behalen. Half juli 2015 zijn alle studiead-
viezen overgedragen aan het Kwaliteitsregister zodat in die ICT-omgeving het traject kan worden vervolgd. De 
registratiecommissies van NIP en NVO blijven de vorderingen wegen en adviseren SKJ of de professional aan 
de registratie-eisen heeft voldaan.  

In 2013 zijn psychologen en orthopedagogen werkzaam in de voormalige jeugdzorg of jeugdbescher-
ming gestart met het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling jeugdzorg 
(TWR). De gedragswetenschappers die nog niet beschikten over een beroepsregistratie op postmaster-
niveau (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist of gezondheidszorgpsycho-
loog BIG) konden via de TWR hun persoonlijke dossier in kaart brengen.
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De professionele 
autonomie 
in de praktijk van 
BPSW trainers

‘Professionalisering in de jeugdzorg staat voor mij gelijk aan het blijvend beschouwen en ontwikkelen van de 
professionele autonomie. Welke afwegingen maak je als professional, hoe komen deze tot stand en doe ik 
daarmee recht aan de cliënt?’
‘De professionele autonomie geeft de jeugdzorgwerkers de ruimte om tot weloverwogen besluiten te komen. 
Als je je bewust bent van waarom je meent dat jouw keuze de juiste is, wordt de kwaliteit van je keuzes 
beter’.

Het begrip ‘professionele autonomie’ zegt veel sociaal werkers in de jeugdhulp weinig. ‘We werken eigenlijk 
altijd al vrij zelfstandig’ is een reactie die we in trainingen over beroepscode & tuchtrecht wel horen. Daarover 
doorpratend, blijkt dat jeugdzorgwerkers vaak spanning voelen tussen wat in hun ogen voor de cliënt goede 
beslissingen zijn en wat de organisatie of de gemeente (wijkteam) van hen verwacht. 
Professionele autonomie betekent dat de professional - zoveel mogelijk samen met de cliënt - bepaalt welke 
beslissingen genomen moeten worden. Dat betekent niet dat je zomaar kunt doen en laten wat je wilt: nee; 
het moet wel zijn gebaseerd op wat de beroepsgroep ‘professioneel verantwoord’ noemt. En verantwoord 
werken wil o.a. zeggen dat je feedback vraagt en krijgt van collega’s, dat je het vak bijhoudt en dat je bij ethi-
sche dilemma’s goed doordacht nagaat welke methodische en ethische aspecten en belangen het zwaarst 
wegen. ‘De beroepscode en werkinhoudelijke richtlijnen geven mij het houvast om in deze tijd van hectiek 
zowel naar cliënten als naar mijn leiding professioneel autonoom èn transparant te handelen’, formuleerde 
een deelnemer aan de trainingen mooi: ‘En dat sterkt mij heel erg als professional.’ 

Magteld Beun - senior stafmedewerker van de BPSW - ging in gesprek met een aantal trainers van de 
BPSW. Zij geven hun visie op het thema ‘autonomie’. Daarnaast citeren zij een aantal quotes van deel-
nemers aan hun trainingen.

 Beroepscode inzien:  www.platformjeugd.com/professionals/beroepscode-jzw-inzien.html
 Richtlijnen jeugdhulp:  www.richtlijnenjeugdzorg.nl
 Scholingsaanbod BPSW-school:  www.platformjeugd.com/home/scholingsaanbod.html
 BPSW:  www.bpsw.nl
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Aantallen geregistreerde professionals

Aantallen geregistreerde professionals

Jeugdzorgwerkers:
  In 2015 geregistreerd 3.963 
  Totaal   19.281

Pedagogen:  
  In 2015 geregistreerd 1.249
  Totaal   1.407

Psychologen:
  In 2015 geregistreerd 525
  Totaal   578

Vooraanmelden (diverse groepen)
  In 2015 vooraangemeld 5.440

We worden goed gevonden!

SKJ is voor professionals en andere belanghebbend-
en goed vindbaar: getuige de volgende cijfers.

Met betrekking tot het onderwerp REGISTRATIES 
zijn er in 2015 geweest:
 13.352 telefoontjes &
 7.540 mails 

Met betrekking tot het onderwerp VOORAANMELDEN  
zijn er in 2015 geweest:
 2.023 telefoontjes
 1.774 mails

De meest gestelde vragen zijn terug te vinden op onze 
 via skjeugd.nl/informatie-en-nieuws/faq



Verbinding rond doelstelling en teamwork ontstaat niet vanzelf. In 2015 zijn daartoe twee bijeenkomsten 
georganiseerd om alle participanten in dit netwerk met elkaar kennis te laten maken en actuele thema’s en 
ontwikkelingen te bespreken. Daarbij heb ik als moderator mogen optreden.
De eerste netwerkbijeenkomst vond plaats op 6 januari 2015. Alle participanten binnen SKJ waren gezien 
de recente start toen nog nieuw voor elkaar. Begonnen werd met speeddating en geanimeerde oefeningen 
in samenwerking. In een opvolgende presentatie werd de nieuwe Jeugdwet ontvouwd als belangrijk nieuw 
wettelijk kader en werd in presentatie en discussieronde stilgestaan bij de inzet van tuchtrecht als instrument 
voor kwaliteitsbewaking. 

Op 27 november vond een tweede netwerkbijeenkomst plaats. Niet alleen waren hier alle directe participan-
ten in SKJ uitgenodigd, maar ook vertegenwoordigers van alle organisaties waar SKJ mee samenwerkt. SKJ 
was niet nieuw meer, maar was een jaar onderweg en kon onder andere terugzien op een zich ontwikkelende 
tuchtrechtpraktijk met ervaringen, nieuwe vragen en inzichten. Na ook hier weer begonnen te zijn met speed-
dating en samenwerkingsoefeningen vond eerst een update plaats van de tuchtrechtpraktijk. Hierna volgde 
een exposé over de nieuwe richtlijnen in de jeugdzorg, die op het punt stonden geïntroduceerd te worden als 
onderdeel van de zich ontwikkelende professionele standaard van de jeugdzorgwerker. In een opvolgende 
prikkelende voordracht werden de mogelijkheden en grenzen verkend van de inzet van tuchtrecht als kwali-
teitsinstrument.

Dit leverde meer dan genoeg stof op voor geanimeerde discussie. Zo werd gedebatteerd over de positio-
nering van het SKJ-tuchtrechtloket binnen de meerdere fora waar ontevreden ouders en jeugdige kunnen 
klagen en ook over de wenselijkheid of onwenselijkheid van waarheidsvinding bij de tuchtrechtcolleges. Ook 
werd het wegmasseren van een klacht in een bemiddelingsprocedure op kritisch wijze aan de orde gesteld. 
Tot slot werd de betekenis van de nieuwe richtlijnen voor de tuchtrechtpraktijk bediscussieerd. Is rechtstreek-
se toetsing hieraan wel of niet noodzakelijk of wenselijk? Al met al waren de deelnemers van de beide bijeen-
komsten, bij navraag, tevreden over de inhoud en het verloop ervan. To be continued!     

‘Communicatie en teamwork 
zijn belangrijke randvoorwaarden’
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Cees Weeda 
is als consultant 
o.a. betrokken 
bij 
beroepsregistratie

SKJ als kwaliteitsregister opereert met een klein team van medewerkers in een krachtenveld van orga-
nisaties. Naast dit team nemen meer dan vijfig mensen op vrijwillige basis deel aan haar bestuur, Raad 
van Advies en beide tuchtcolleges. Duidelijk is dat goede communicatie en teamwork belangrijke 
randvoorwaarden zijn voor het goed functioneren als kwaliteitsregister.     



Klankbordgroepen

In de nieuwsbrieven werd een oproep gedaan aan de professionals om zich aan te melden voor een zogenaamde Klank-
bordgroep. Het is essentieel om de stem van de professional te betrekken bij de ontwikkelingen rond de professionalisering. 
Onderdeel van de campagne was dan ook om minimaal tweemaal per jaar klankbordgroepbijeenkomsten te organiseren, 
waarin een aantal kernvragen centraal zouden staan. Op 24 november vonden de eerste bijeenkomsten plaats: twee groe-
pen van jeugdzorgwerkers bogen zich over de vragen: ‘wat betekent beroepstrots voor jou’ en ‘wat levert registratie je op?’.

Het resultaat was een brede discussie waarin knelpunten en kansen de revue passeerden. 
Een belangrijk knelpunt rond beroepstrots bleek te maken met de tijdelijkheid van contracten. Vooral startende professionals 
wisselen hierdoor vaak van werkplek. Daardoor is het lastig is om je te verbinden met het beroep. Veel deelnemers gaven aan 
dat er behoefte is aan intervisie: iets waar nog maar weinig tijd en aandacht voor lijkt te zijn in de dagelijkse praktijk. 

Wat betreft de registratie en andere elementen van professionalisering gaven deelnemers aan dat er veel op hen afkomt. 
Het hoe en waarom is niet altijd duidelijk, het is vooral veel. Registratie is iets wat ‘gewoon moet’, zeker als je je baan wilt 
behouden. Er is behoefte aan meer informatie, via verschillende kanalen, over hoe de beroepscode en registratie bijdragen 
aan de dagelijkse praktijk. 

De bijeenkomsten leverden naast de rijke inhoudelijke discussie ook praktische tips op: organiseer op regionaal niveau 
‘leerhuizen’, zorg voor een spreekuur over de beroepscode, zoek de samenwerking met opleidingen en andere beroeps-
verenigingen en schenk aandacht aan het voorkomen van klachten. 
De Klankbordgroepen blijven bestaan en zullen ook vanaf 2016 jaarlijks twee maal bijeen blijven komen. Aanmelden voor 
de Klankbordgroep kan nog altijd.

In 2015 is - na de zomer - een start gemaakt met een campagne 
om alle ontwikkelingen op het terrein van professionalisering 
onder de aandacht te brengen van jeugdzorgwerkers. Resultaat 
was een aantal nieuwsbrieven met telkens een verschillend 
thema. In 2015 waren dat er drie, met als thema’s:
 - Registreren
 - Professionaliseren
 - Wat betekent tuchtrecht voor mij?
De nieuwsbrieven werden onder de kop ‘Platform Jeugd’ 
gezamenlijk door SKJ en BPSW (toen nog NVMW) naar alle 
geregistreerde jeugdzorgwerkers verstuurd. 

Campagne met BPSW over ‘professionalisering jeugdzorgwerkers’
Klankbordgroepen
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Caroline Abbing 
is stafmedewerker 
juridische zaken 
bij SKJ

Na de eerste zitting - in mei 2015 - ging het snel: het aantal binnengekomen klachten liep 
op en vrijwel maandelijks waren er hoorzittingen, waar al snel meerdere tuchtzaken ach-
ter elkaar werden behandeld. Dit noopte SKJ tot versterking van de afdeling. In augustus 
2015 bestond het vaste team uit vier secretarissen. In totaal zijn er 27 zittingen begeleid: 
22 van het College van Toezicht (CvT) - en vijf van het College van Beroep (CvB). 
Er wordt op de afdeling Tuchtrecht nauw samengewerkt tussen de secretarissen en de 
voorzitters. Er is overleg over de aard van bepaalde klachten, over wel of niet de klacht 
opnieuw laten indienen, het toelaten van bepaalde bijlages, over privacy, enzovoorts. 

De klachten
In 2015 zijn er in totaal 131 klachten in eerste aanleg en vijftien klachten in beroep bin-
nengekomen. Het gebeurt regelmatig dat één klager tegen meerdere jeugdprofessionals 
klaagt. Alle klachten van 2015 betroffen jeugdzorgwerkers, veelal gezinsvoogden. Er is 
in 2015 geen enkele klacht ingediend tegen een kinder- en jeugdpsycholoog, of orthope-
dagoog. Bij de CvT zijn 70 klachten niet in behandeling genomen, 43 klachten zijn nog 
in behandeling. Van de vijftien beroepszaken zijn er negen afgesloten, zes zijn nog in 
behandeling.
De meeste klachten gingen over slechte communicatie, het ontbreken van respect,  

privacy en vermeende partijdigheid. Opvallend detail: veel klagers zijn geschei-
den en juist dat laatste - de vermeende partijdigheid van bijvoorbeeld een 
gezinsvoogd - is vaak onderdeel van de klacht. Nog een opvallend detail: 
klagers komen vaak bij SKJ terecht, terwijl ze ook bij allerlei andere instan-
ties hun beklag doen. Over de instelling, over jeugdzorg in het algemeen, 
enzovoorts. Vaak blijkt er uit de klachten dat de onmacht van cliënten binnen 

de jeugdzorg groot is.

Waar we in 2014 startten met het inrichten van SKJ tuchtrecht, was 2015 een jaar van de implemen-
tatie daarvan. De eerste klacht kwam november 2014 binnen, in 2015 gingen we echt ‘los’. Klachten 
begonnen binnen te komen: ook beroepszaken, klachten die in eerste aanleg hadden gediend voor het 
College van Toezicht van NVMW. 

‘We blijven in beweging, maar het 
fundament van de 
afdeling Tuchtrecht staat’
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Het resultaat
Er zijn achttien beslissingen genomen door het CvT en vijf  door het CvB. Het CvB heeft afgelopen juli 
een door het CvT van NVMW opgelegde waarschuwing gehandhaafd en onlangs is voor het eerst een 
voorwaardelijke schorsing opgelegd door het CvT. Een dergelijke maatregel wordt opgelegd door het 
college, maar wordt uitgevoerd door het bestuur. De maatregel wordt opgenomen in het register en 
gepubliceerd o.a. op de website van SKJ. Inmiddels zijn zestien zaken van het CvT en vier zaken van 
het CvB geanonimiseerd gepubliceerd op de website van SKJ. 

Plannen
Op 23 november 2015 is een nieuw Tuchtreglement vastgesteld, waarin de werkervaring van het af-
gelopen jaar is verwerkt. Uiteraard wordt dit reglement jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Ook is er aanvang genomen met het ontwerp van een nieuwe website voor tuchtrecht. Daarop komt 
alle relevante informatie: het Tuchtreglement, de beroepscodes, de namen van de leden van de col-
leges, de geanonimiseerde beslissingen en de opgelegde maatregelen, de film over een zitting, een 
procesbeschrijving voor klager en beklaagde en het klachtenformulier. Ook zullen de zittingsdata op de 
website geplaatst gaan worden. 

Concluderend kunnen we stellen dat we in beweging zijn en blijven, maar dat het fundament van de 
afdeling Tuchtrecht stevig staat. We moeten verder uitbouwen, verfijnen, procedures aanscherpen, 
steeds beter inzicht krijgen in de aard van de klachten en de enorme dossiers die wij aangeleverd 
krijgen. Doel is verder professionaliseren. Samen met de leden van de colleges. 

Viduam instifica, et nolite timere
(Doe goed en vrees niet)

Tuchtrechtcolleges   Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen de
tuchtcolleges van SKJ en zijn onafhankelijk organen van de stichting. Zij houden regelmatig zittingen over 
tuchtklachten en nemen beslissingen. De colleges kunnen maatregelen opleggen. Het bureau SKJ, onder leiding 
van de directeur, is verantwoordelijk voor de procesgang rondom de tuchtklacht en is voorwaardenscheppend 
en ondersteunend aan de tuchtrechtcolleges. Er zijn ambtelijk secretarissen aangesteld die een 
arbeidsovereenkomst hebben met SKJ. Door de colleges en het bureau is er een tuchtreglement opgesteld 
dat door het bestuur van SKJ is goedgekeurd.
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Paul van Teeffelen
is voorzitter 
college 
van beroep van SKJ

Het gaat niet om een doel, dat simpel bereikt kan worden. Het gaat om een continu proces. Kwaliteitseisen 
kunnen door de jaren heen veranderen. Bij het tuchtrecht gaat het dan telkens om de toetsing op een bepaald 
moment. Het gaat om kwaliteitseisen, die zijn vastgesteld door eigen professionals op basis van de kennis en 
kunde van dat moment. Ook hier citeer ik uit het nieuwe Tuchtreglement: 2.3. Als lid van de werkgroep, die 
dit reglement heeft voorbereid, mag het niet vreemd zijn, dat ik daarnaar verwijs. 
Er zijn heel verschillende soorten klagers. Tot op heden heb ik alleen klachten in hoger beroep behandeld 
tegen gezinsvoogden, dus maatschappelijk werkenden. Er zijn personen, die over alles, waarin zij in het on-
gelijk zijn gesteld, klagen, bij de rechter, het hof, de klachtencommissie van (tot 1-1-2015) Bureau Jeugdzorg 
en bij ons. Het gevaar is dat die klagers zich steeds meer in een slachtofferrol manoeuvreren en daar niet 
meer uitkomen. Bovendien gaat daar dan alle energie inzitten, wat jammer is. Er zijn echter ook mensen, die 
door de gezinsvoogd niet goed bejegend zijn, soms ook niet in juridisch opzicht en dat dient gesignaleerd te 
worden.

Een probleem van het systeem is, dat de niet-professionele klagers dikwijls niet erg goed weten wat van hen 
in een tuchtprocedure wordt verwacht. Dan krijg je dat over van alles en nog wat wordt geklaagd en dat een 
doos met bijlagen als bewijsstukken wordt overgelegd. In hoger beroep is dit probleem gelukkig wat minder 
aanwezig, ofschoon klachtzaken dan ook erg bewerkelijk kunnen zijn. Zelden is daarbij sprake van één 
klacht, meestal gaat het om meerdere klachten tot soms tientallen klachten jegens een of meer professio-
nals. Bovendien zijn we slechts bevoegd vanaf de datum van registratie van de jeugdprofessional, dat is ook 
nogal eens erg frustrerend voor de klager. Persoonlijk zou ik het een hele verbetering vinden indien klagers 
ook bij ons een beroep zouden kunnen doen op ter zake kundige vertrouwenspersonen, naar wie het college 
desnoods zou kunnen verwijzen. 

Veel klachten gaan over zaken, die zijn misgegaan in de communicatie. Als klager en beklaagde zich niet 
al te zeer hebben ingegraven in hun stellingen, zou ook bemiddeling wel degelijk iets toevoegen. Soms kan 
door toedoen van onze bemiddelaar duidelijk worden waar het in de klacht echt om gaat. Dat is ook al winst.

Het doel van het tuchtrecht was en is de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofes-
sional ten behoeve van de betrokkenen te bewaken. Zie artikel 2.1. van het nieuwe Tuchtreglement SKJ 
dat per 1 december 2015 is ingevoerd. In de artikelen 2.2. en 2.3. van dat reglement wordt dit verder 
uitgewerkt.

‘Nog niet iedereen weet 
wat je van het Tuchtcollege 
kunt verwachten’
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De voorzitters

Het College van Toezicht heeft de volgende voorzitter:
 Mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns

Naast haar zijn de volgende plaatsvervangend voorzitters:
 Mr. D.J. (Denise) Markx 
 Mr. A.R.O. (Lex) Mooy, lid/plaatsvervangend voorzitter

Het College van Beroep heeft de volgende voorzitter:
 Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen 
 
Naast hem zijn de volgende plaatsvervangend voorzitters: 
 Mr. M.M. (Monique) Brink 
 Mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
 Mr. A.P. (Ad) van der Linden, lid/plaatsvervangend voorzitter
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College van Toezicht College van Beroep
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Toezicht

Juristen
 Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns, voorzitter
 Mw. mr. D.J. (Denise) Markx, plaatsvervangend voorzitter
 Dhr. mr. A.R.O. (Lex) Mooy, lid/plaatsvervangend voorzitter
 Dhr. mr. M.A. (Martijn) Stammes, lid/jurist
 Mw. mr. H.C.A. (Helen) Wintgens, lid/jurist
 Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent, lid/jurist

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
 Mw. M. (Marieke) Grol, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. U. (Ute) Hammer, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. M. (Margriet) de Roos, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. S.J. (Sophie) Ephraïm, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. D. (Danielle) de Gelder, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Dhr. A.R. (Alex) van Empel, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. T. (Thelma) Roosblad, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. drs. E.A. (Eline) van Ek, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Mw. N. (Nancy) Baljet, lid/beroepsgenoot schoolmaatschappelijk werk
 Mw. M. (Mireille) Bijnoe, lid/beroepsgenoot schoolmaatschappelijk werk

Beroepsgenoten psychologen
 Mw. drs. S. (Sandra) van der Kroon-Pantelic, lid/beroepsgenoot psychologen
 Mw. drs. G.H.G. (Beata) van Creij, lid/beroepsgenoot psychologen
 Dhr. drs. R.K. (Roland) Koning, lid/beroepsgenoot psychologen

Beroep

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
 Mw. drs. C.P. (Carla) Dijkstra, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 Mw. drs. E.F. (Frederike) Nikkels, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen

Juristen
 Dhr. mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen, voorzitter
 Mw. mr. M.M. (Monique) Brink, plaatsvervangend voorzitter
 Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk, plaatsvervangend voorzitter/lid
 Dhr. mr. A.P. (Ad) van der Linden, lid/plaatsvervangend voorzitter

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
 Mw. J.E. (Jeannette) Blaauw, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
 Dhr. W.J. (Willem) Veldhuis, lid/beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten psychologen
 Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos, lid/beroepsgenoot psychologen
 Mw. drs. C.D. (Caroline) Witsenburg, lid/beroepsgenoot psychologen
 Mw. drs. M. (Miranda) Hermsen-van Dijk, lid/beroepsgenoot psychologen 

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
 Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 Dhr. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 Mw. V.S. (Vanessa) Pengel MSc, lid/beroepsgenoot (ortho)pedagogen



De klachten van 2015

Als een klager verwijst naar het eerder ingediende klaag-
schrift en het niet nodig vindt om zijn klachten te verduidelij-
ken (terwijl het wel gaat over een geregistreerde professional 
en het handelen waarover wordt geklaagd ook plaatsvond 
binnen de registratieperiode) dan vergt dat overleg met de 
voorzitter(s) met wat voor een soort beslissing de zaak wordt 
afgedaan.

Voorlopige conclusies tuchtklachten SKJ d.d. 17 februari 2016 
Vanaf november 2014 is het tuchtrecht bij SKJ in werking getreden en gedurende 2015 is het aantal 
tuchtzaken flink gegroeid. De klaagschriften komen in allerlei gedaanten binnen bij SKJ. Het staat van 
tevoren niet vast dat alle klachten ter zitting zullen worden behandeld. 

Een klacht die gaat over iemand die niet is geregistreerd, is niet ontvankelijk en laat zich afdoen met 
een administratieve beslissing inhoudende dat de klacht niet inhoudelijk in behandeling wordt geno-
men (NIB), want beklaagde staat niet in het register.

Een klacht die gaat over een organisatie is niet ontvankelijk omdat het reglement aan de colleges en-
kel de bevoegdheid geeft om het professionele handelen van een geregistreerde professional aan de 
algemene tuchtnorm te toetsen. Onze werkwijze is in dit geval dat de klager wordt uitgenodigd om zijn 
klacht te herschrijven zodat deze op een professional betrekking heeft. De klacht wordt vervolgens 
niet in behandeling genomen als de klager bij zijn tweede poging geen klachten formuleert die op een 
geregistreerde professional betrekking hebben. We hebben er impliciet voor gekozen om dit met een 
administratieve beslissing af te doen.

Een klacht die gaat over een geregistreerde professional maar handelen bekritiseert dat plaatsvond 
in een periode vóór diens registratie is evenmin ontvankelijk omdat het College alleen bevoegd is om 
handelen te beoordelen dat tijdens de registratie plaatsvond.     

Als een klager binnen de gestelde termijn gebruik maakt van de gelegenheid, en er voldoende in 
slaagt om een begrijpelijke klacht te formuleren dan leggen wij het klaagschrift/de klaagschriften aan 
het College voor met het advies om ontvankelijk te verklaren en de klacht in behandeling te nemen. 
De beslissing om een dossier te sluiten kunnen de secretarissen alleen nemen als een klager nalaat 
om, ook na rappèl, te reageren én nadat we daartoe fiat van de collegevoorzitter hebben gekregen. 

Veel voorkomende onderwerpen van 
de klachten: 
 communicatie   
 schade kind/gezin 
 ontbreken van vertrouwen  
 privacy         
 onjuiste/geen informatie  
 geen dossier inzage
 partijdigheid  
 ontbreken of onjuiste inhoud plan van aanpak  
 misbruik van bevoegdheid

Klachten bij College van Toezicht (2015)
Januari 2015 - December 2015: 
 • 131 klachten ingediend;
 •  88 klachten zijn afgesloten: 18 beslissingen 
   en 69 niet inhoudelijk behandeld (NIB);
 • 43 klachten in behandeling.

Klachten bij College van Beroep
Januari 2015 - December 2015: 
 • 15 beroepschriften ingediend;
 •  9 beroepen afgesloten: 5 beslissingen en 
   4 niet inhoudelijk behandeld (NIB);
 • 6 beroepschriften in behandeling.

Aantal zaken op hoorzitting in 2015:
College van Toezicht: 27 (waarvan 7 zaken uit 2014)
College van Beroep: 5

Klachten over SKJ  SKJ en medewer-
kers proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Des-
ondanks kan het voorkomen dat iemand het gevoel heeft niet 
op de juiste manier behandeld te worden of geïnformeerd te 
zijn door de organisatie. In zo’n situatie kan een klacht tegen 
SKJ worden ingediend. SKJ handelt elke klacht af via een 
helder beschreven procedure/klachtenregeling. Na advies 
van de klachtencommissie volgt er een uitspraak/conclusie: 
de klacht is gegrond of niet gegrond, en een eventuele inhou-
delijke reactie. SKJ kan gevolgen verbinden aan deze uitspraak, bijvoorbeeld wijziging van interne procedures.
Klachten over SKJ kunnen schriftelijk worden ingediend. In 2015 zijn er enkele tientallen klachten ingediend. Vaak gingen 
deze over problemen die men tegenkwam bij het registreren. Alle klachten zijn serieus behandeld: veelal is uitgelegd wat 
er aan de hand was, in een enkel geval is door SKJ een aanpassing gedaan aan het registratiesysteem. SKJ is een jonge  
organisatie en wil graag leren van kritiek. In drie gevallen zijn er klachten m.b.t. bejegening van cliënten door SKJ-medewer-
kers ingediend. Deze zijn door de externe voorzitter van de klachtencommissie in behandeling genomen. 
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Omdat SKJ nog maar kort bestaat, weten nog lang niet alle professionals en andere betrokkenen wat ze 
daarvan kunnen verwachten. Dat geldt zeker ook voor het tuchtrecht. In 2015 hebben we hard gewerkt 
aan het toegankelijk maken daarvan. 

‘We proberen alles 
toegankelijk te maken’

We hebben bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor professionals over dat onderwerp 
gemaakt en zelfs twee filmpjes gemaakt. Wat een klager en beklaagde te wach-
ten staat, wanneer een zaak bij SKJ wordt behandeld, is inzichtelijk gemaakt in 
deze speciaal daarvoor ontwikkelde en zelf geproduceerde filmpjes. 

In de filmpjes wordt het proces van klachtbehandeling gevolgd. Vanaf het 
moment van aankomst bij het pand van SKJ tot de uitspraak. Voor de films zijn 
medewerkers van SKJ ingeschakeld, die hun rollen met verve hebben gespeeld. 

Ook het draaiboek en de productie waren in handen van SKJ. Het camera-
werk en de regie zijn verzorgd door Nina Mispelblom Beyer, student aan de 
Film-academie in Utrecht. De filmpjes zijn te zien via de SKJ website.

De website van SKJ is een belangrijk visitekaartje én bron van informatie van de 
organisatie. Vrijwel voortdurend wordt de website verbeterd en aangepast.
Webmaster en functioneel beheerder Marian Breukhoven is verantwoordelijk 
voor het verwerken van alle informatie over zaken die spelen rond de (her)regis-
tratie van de professionals en de andere ontwikkelingen in het jeugddomein. In 
2015 zijn grote stappen gemaakt, maar nog elke dag wordt de inhoud uitgebreid 
en geoptimaliseerd.
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Jos Frijters 
is communicatie-
strateeg bij 
Reputations

Centrale vraag daarbij: ‘Waar staan wij als SKJ eigenlijk voor en wat willen we uit-
stralen?’ Met hulp van adviesbureau Reputations is in het verslagjaar een eerste 
antwoord op deze vraag geformuleerd.

Wat SKJ uniek maakt is de samenwerkingsvorm van alle relevante spelers in het 
jeugddomein: beroepsverenigingen, werkgevers, opleiders en cliënten. Ruim twintig 
vertegenwoordigers van deze stakeholders hebben door middel van kwalitatieve in-
terviews over de verwachtingen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van SKJ een 
bijdrage geleverd aan het adviesrapport. 

In het rapport zijn de belofte en positionering van SKJ als volgt geformuleerd: SKJ 
draagt met zorgvuldige registratie van jeugdprofessionals bij aan borging van kwali-
teit van de jeugdhulpverlening in Nederland. Door monitoring, toetsing en signalering 
van issues en trends stimuleert SKJ bovendien continue verbetering van kwaliteit. 
Daarbij staan integriteit, betrouwbaarheid en transparantie hoog in het vaandel. 
Daarnaast is in het rapport veel aandacht besteed aan informatievoorziening en com-
municatie met stakeholders. Omdat registratie van jeugdprofessionals een nieuw 
fenomeen is, waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, is het essentieel dat com-
municatie aansluit op de behoeften van de doelgroep aan de hand van zogenoemde 
customer journeys.

In 2016 worden de gewenste positionering en customer journeys verder uitgewerkt. 

Na twee jaar van bouwen en inrichten van de nieuwe organisatie, wat vooral een intern gericht proces 
was, werd het in de loop van 2015 de hoogste tijd om de blik naar buiten te richten. 

‘Het was tijd om 
naar buiten te kijken’
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Bestuursverslag over 2015

Missie, visie en doelstellingen 
  
  De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van 

Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en 
de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (toen nog onder de naam Neder-
landse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)). 

  Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. De wijzi-
ging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg is op 1 november 2014 gepubliceerd in het 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Kort daarna is de erkenning ondertekend door de 
ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie. Vanaf dat moment is het 
Kwaliteitsregister Jeugd erkend. 

 Doel  Het doel van het Kwaliteitsregister Jeugd  is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het 
  jeugddomein te bevorderen. De stichting doet dat door een openbaar register in te richten en te 

houden, waarin beoefenaren van beroepen in het jeugddomein kunnen worden ingeschreven ten 
bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

 Het Kwaliteitsregister Jeugd wil haar doel bereiken door:
 •  Het inrichten en houden van een Kwaliteitsregister Jeugd, waarin jeugdprofessionals kunnen 
   worden geregistreerd, ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.
 •  Het (her)registreren van deze jeugdprofessionals.
 •  Het voor een ieder kosteloos raadpleegbaar maken van het Kwaliteitsregister Jeugd.
 •  Het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak, dat in ieder geval kent 
   de maatregel berisping, schorsing en doorhaling.
 •  Het ter uitvoering brengen van een daartoe strekkende tuchtmaatregel, schorsen of doorhalen 
    van een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Visie  Professionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en des-
kundigheid hebben zij de ruimte om invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijk-
heid. Hierbij handelen zij volgens de beroepsethische normen die horen bij hun beroepsgroep. Zij 
moeten verantwoording kunnen afleggen over hun beroepsmatig handelen. Door registratie bij het 
Kwaliteitsregister Jeugd onderwerpen professionals zich aan de voor hun beroepsgroep geldende 
professionele standaard en aan het tuchtrecht. Via een systeem van permanente educatie houden 
ze hun vakbekwaamheid op peil.

  Het tuchtrecht beoogt enerzijds dat een geregistreerde jeugdprofessional wordt beoordeeld op zijn 
professionele handelen. Anderzijds heeft het tuchtrecht als doel dat naast de jeugdprofessional de 
hele beroepsgroep van deze toetsing kan leren en zichzelf kan verbeteren. Dit kan een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de preventie van norm-overschrijdend gedrag en aan de kwaliteitsverbetering 
van de dienstverlening in het jeugddomein. Met name het leerelement, de preventieve werking en 

 de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.

Beleid

Bestuur  SKJ wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minstens vijf leden. Meer daarover vanaf 
 pagina 8 van dit jaarverslag. 

Raad van Advies  SKJ kent een Raad van Advies met in ieder geval vertegenwoordigers van werkgevers en 
  cliënten. Voorts dient de Raad van Advies uitgebreid te worden met vertegenwoordigers van 
 de initiatiefnemers van de professionalisering van het jeugddomein. 
 Meer over de Raad van Advies vanaf pagina 20 van dit jaarverslag. 
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Tuchtrecht    Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen het tuchtcollege van SKJ en zijn een
 onafhankelijk uitvoerorgaan binnen SKJ. Meer over het Tuchtrecht vanaf pagina 48 van dit jaarverslag.

Directeur SKJ  Jacky Stuifmeel is directeur van SKJ. Meer over en van de directie vanaf pagina 12 van dit jaarverslag. 

Beoordeling  Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, in de vorm van een vergadering, waarbij bestuur, 
Raad van Advies en de voorzitters van beide tuchtcolleges aanwezig zijn. Tijdens deze 

  vergaderingen wordt het beleid over de afgelopen periode geëvalueerd, knelpunten gesignaleerd 
en waar nodig verbetermaatregelen getroffen.   

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur Het bestuur bestond in 2015 uit 5 leden:
 R. Hageraats  voorzitter
 J. Schepman (NIP)  penningmeester
 Mw J. Winters-Vierhuizen (BPSW)   bestuurslid
 Mw E. Loykens (NVO)  bestuurslid
 Mw T. de Waard (BPSW)  bestuurslid

Directie Mw G.J. Stuifmeel  directeur

Belangrijkste activiteiten in 2015

 Registratie: zie pagina 43 
 Tuchtrecht: zie pagina 48

Resultaat activiteiten in 2015 door gekwantificeerde informatie

Balansbeoordeling  SKJ is een jonge organisatie die nog zoekende is naar de juiste checks en balances. Daarom is het 
goed om de beoordeling van de balans aan de hand van verschillende ratios van balansposten te 
berekenen. 

 
  Liquiditeitsratio laat zien in hoeverre een bedrijf op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan 

voldoen. Een van de meest gebruikte ratio is de quick ratio (vlottende activa / vlottende passiva). 
Deze moet groter dan één zijn. 

  
  SKJ heeft op haar balans een bedrag van € 412.557 aan overige vorderingen en € 2.334.080 aan 

liquide middelen staan. De totale vlottende activa zijn € 2.746.637. Daar tegenover staat een bedrag 
van € 2.203.746 aan kortlopende schulden. Daarmee komt de quick ratio voor SKJ op 1,25.

  
  De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de post overige schulden en overlopende activa 

en bevat als grootste post de vooruit gefactureerde bedragen van € 1.591.061. Dit komt omdat de 
opbrengst van diensten wordt opgenomen naar rato van mate waarin de diensten zijn verricht in het 
betreffende jaar.

  
  Een solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de organisatie in handen is van financierders. 
  Deze ratio’s geven vergelijkingen aan van de passivakant van de balans tussen de verscheidene 

vermogensvormen. De debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen) mag niet boven de 80% 
uitkomen. Voor SKJ is dit 76%. Daarnaast moet men over positief netto werkkapitaal beschikken.

 



Continuïteitsreserve  Vanuit een oogpunt van voorzichtigheid heeft SKJ behoefte aan een continuïteitsreserve.
  Deze continuïteitsreserve fungeert als buffer die tegenvallers op korte termijn kan opvangen. 
  Deze buffer zorgt ervoor dat bijvoorbeeld salarisbetalingen en huur veilig zijn gesteld. Bij structurele 

tegenvallers kunnen op zorgvuldige wijze de uitgaven worden verlaagd en in extreme situaties 
  worden activiteiten (of een deel daarvan) afgebouwd. De omvang van de continuïteitsreserve 
  bedraagt € 300.000 en is gebaseerd op een risicoanalyse. Jaarlijks wordt bekeken of de hoogte van 

de continuïteitsreserve moet worden aangepast.

Baten  Begroot voor 2015 waren 17.556 geregistreerde professionals en € 1.843.380. Uiteindelijk stonden 
per 31 december 2015 21.266 professionals geregistreerd als jeugdzorgwerker of gedragsweten-
schapper; dit heeft tot een totale opbrengst geleid van € 1.950.700. Eind december was er een 
inhaaleffect waarneembaar van het aantal professionals die zich nog net in 2015 lieten registreren 
als gedragswetenschapper. Een groot deel van deze opbrengsten komt in 2016 terecht omdat de 
opbrengst van diensten worden opgenomen naar rato van mate waarin de diensten zijn verricht in 
het betreffende jaar. 

 
  Vanaf juli 2015 is SKJ gestart met het accrediteren van opleidingen en cursussen. Dit heeft een 

opbrengst gegenereerd van € 8.422 die niet begroot was. 
 
 In totaal kwamen de  totale baten € 117.941 hoger uit dan begroot. 

Subsidiebaten  SKJ heeft in 2015 in het kader van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescher-
ming het zogenaamde vooraanmeldtraject uitgevoerd. Vanuit de norm verantwoorde werktoedeling 
die is opgenomen in het Kwaliteitskader Jeugd dienen werkgevers geregistreerde professionals in 
te zetten voor werkzaamheden op hbo-niveau en hoger die complex en risico vol zijn. Beroeps- 
registratie is nog niet voor al deze professionals mogelijk. Professionals die zich nog niet kunnen re-
gistreren bij het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd kunnen een zogenaamde vooraanmelding 
bij SKJ doen. Voor dit vooraanmeldproject heeft SKJ een subsidie toegekend gekregen en een bedrag 
verantwoord van € 198.648. Dit is € 55.000 lager dan begroot voor het vooraanmeldtraject.

Lasten Lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenlasten 
  Deze waren begroot op € 531.805 en zijn werkelijk € 710.210 geworden. In de begroting is uitge-

gaan van gemiddeld 9 fte. In werkelijkheid waren er gemiddeld 14 werknemers bij SKJ in dienst. 
 Dit kwam doordat:
 •  het aantal registraties veel meer werk met zich mee bracht; 
 •  het tuchtrecht veel arbeidsintensiever bleek te zijn dan voorzien; 
 •  het vooraanmeldtraject vanaf eind derde kwartaal tot extra personele inzet heeft geleid.

 Afschrijvingen
  Begroot € 44.044. Werkelijk € 50.140. In de begroting is geen rekening gehouden met een verbou-

wing van de kantoorruimte. Daarnaast was het aantal werkplekken waarover in 2015 wordt afge-
schreven hoger dan begroot.

 Overige lasten 
 Begroot € 752.841 en werkelijk € 940.235. 

  Bij de overige personeelslasten is er sprake van een overschrijding doordat de reiskosten te laag 
waren begroot en er meer personeel in dienst was dan begroot. 

  De huisvestingslasten vielen hoger uit dan begroot. Er is meer kantoorruimte gehuurd en er zijn  
twee kleine inpandige verhuizingen geweest die niet begroot waren. Daarnaast waren de schoon-
maakkosten en servicekosten te laag begroot voor het uiteindelijk aantal werkelijke m2.

  De voornaamste oorzaak van de overschrijding overige lasten zijn onder de kantoorlasten de 
automatiseringskosten. De ICT-werkplekuitbreiding en de automatisering van de boekhouding 
waren totaal € 26.700 en deze waren niet begroot. Tot 2014 werd de boekhouding uitbesteed.   
Het beheer van de kantoor automatisering was begroot op € 12.000 en is werkelijk € 46.000 ge-
worden. Dit komt voornamelijk doordat de organisatie groter is geworden dan begroot waardoor de 
inrichtingskosten samen met de standaardbeheerkosten hoger uit zijn gevallen. 
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 De doorontwikkeling van het CRM-systeem en de website zijn begroot op € 25.000 en waren 
 werkelijk € 135.000. 
 Voornaamste oorzaken hiervoor zijn:
 •  Website groeide uit haar jasje door de informatie-explosie op de website.
    Daarom is eind 2015 besloten de website opnieuw in te richten.
 •  Het dossierbeheer van de gedragswetenschappers was vele malen complexer en er waren 
   vanuit de beroepsvereniging veel meer specifieke wensen dan vooraf bij SKJ bekend was.
 •  De ICT-inrichting van het vooraanmeldproject. Hier tegenover staan subsidieopbrengsten.

  Onder de verkooplasten is de post voorziening dubieuze debiteuren hoger uitgevallen.
  Bij de algemene lasten is er geen gebruik gemaakt van de advieskosten en de post onvoorzien waar-

door de algemene lasten lager dan begroot zijn. Begroot was € 128.650 waarvan gerealiseerd 
 € 36.413.

  Onder de directe lasten is een post opgenomen voor de herstelactie onbedoelde registraties die voort-
vloeit uit het vooraanmeldtraject. Bij de vooraanmeldingen blijken een groot aantal professionals 
die niet werkzaam zijn in de jeugdzorg zich toch onbedoeld te hebben geregistreerd als jeugdzorg-
werker. Om deze actie in 2016 uit te voeren is een post van € 87.000 opgenomen. 

Totale lasten   Begroot € 1.340.789 en werkelijk geworden € 1.718.489 waarvan ten laste aan het vooraanmeld- 
project toekomt € 198.648,-

Jaarrekening  Voor de  jaarrekening 2015 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Op de jaarrekening 
2014 is geen accountantscontrole toegepast. Wel is er een accountantscontrole met goedkeurende 
verklaring afgegeven over de subsidieafrekening 2014.
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 Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  

 Jan van Eijcklaan 2-4
 3723 BC Bilthoven

 Geacht bestuur,

 Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

 Opdracht
  Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, waarin 

begrepen de balans met tellingen van € 2.888.650 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een 

 resultaat van € 459.480, gecontroleerd. 

  Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Overige gegevens” op pagina 17 van  

dit rapport.

 Lelystad, 11 april 2016

 MTH accountants & adviseurs B.V.

 drs. C.P. Keuter

 Registeraccountant

Behandeld door: J. Bos

Kenmerk: 1052874

Datum: 11 april 2016
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Balans per 31 december 2015
voor resultaatbestemming

 31 december 2015  31 december 2014

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

   Continuïteitsreserve   300.000   -
   Bestemmingsreserves   30.462   35.000
   Overige reserves   354.442   190.424
  ________  ________

   684.904   225.424
Kortlopende schulden (5)

   Crediteuren   98.533   62.395
   Belastingen en premies sociale
   verzekeringen   36.840   33.252
   Overige schulden en 
   overlopende passiva   2.068.373   1.039.143
  ________  ________

  2.203.746   1.134.790

  
   ________   ________

   2.888.650   1.360.214

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  31 december 2015  31 december 2014

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

   Inventaris   87.489   104.886
   Verbouwingen   54.524   -
  ________  ________

   142.013   104.886

Vlottende activa
Overige vorderingen (2)

   Debiteuren   306.086   534.472
    Belastingen en premies 
   sociale verzekeringen   9.615   -
   Overige vorderingen en overlopende
   activa   96.856   109.316
  ________  ________

   412.557   643.788
Liquide middelen (3) 
   2.334.080   611.540

   ________   ________
   2.880.650   1.360.214

Alle bedragen zijn in euro’s
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Staat van baten en lasten over 2015

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  Realisatie 2015 Budget 2015 Realisatie 2014

Baten
   Baten (6)    1.961.321  1.843.380  86.882
   Subsidiebaten (7)    198.648  -  478.750
  ________ ________ ________

Som der baten   2.159.969  1.843.380  565.632

Lasten
   Lonen en salarissen (8)      572.869  409.080  129.648
   Sociale lasten (9)     89.388  74.251  22.535
   Pensioenlasten (10)     47.953  48.474  11.937
   Afschrijvingen (11)      50.140  44.044  8.779
   Overige lasten (12)     940.235  752.841  222.239
   Financiële lasten (13)      -96  12.100  -555
  ________ ________ ________

  1.700.489  1.340.790  394.583
  ________ ________ ________

Resultaat   459.480  502.590  171.049

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  Realisatie 2015 Budget 2015 Realisatie 2014

Resultaatbestemming
   Continuïteitsreserve   300.000  -  -
   Bestemmingsreserves   -4.538  -  -19.375
   Overige reserves   164.018  502.590  190.424
  ________ ________ ________

  459.480  502.590  171.049
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Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiks-
duur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 
tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval 
wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen 
onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien 
nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminde-
ringen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor 
zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare 
winst zal zijn om ze te realiseren.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waar-
de of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aan-
leiding geven, op een lagere waarde.

Langlopende en kortlopende schulden
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten 
worden afgelost.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het ver-
slagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming 
van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die 
hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking 
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de 
mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot ba-
lansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten 
in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten 
dienstverlening, met dien verstande dat als het resultaat van de 
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste het bedrag van 
de gemaakte kosten. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend 
door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, reke-
ning houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en 
-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Financiële lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode be-
trekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Algemeen

Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister 
voor professionals in de jeugdsector.

Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisa-
ties zonder winststreven opgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen 
van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. 
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet 
anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gere-
aliseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voor-
zienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voor-
gaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigin-
gen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide finan-
ciële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behan-
deling per balanspost.

Pensioenverplichtingen aan werknemers
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht 
bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschul-
digde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder 
wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen 
zijn uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of uit toe-
zeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening 
opgenomen. 
Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren 
uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, 
berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rende-
ment van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen 
(niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoering- of 
verzekeringovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op 
basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend 
in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepe-
lijk vaststaat.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

78 | 79



Toelichting op de balans per 31 december 2015

Alle bedragen zijn in euro’s
ACTIVA
VASTE ACTIVA
 
1. Materiële vaste activa  Inventaris Verbouwingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015
   Kostprijs  113.665  -  113.665
   Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -8.779  -  -8.779
  ________ ________ ________

 104.886  -  104.886

Mutaties
   Investeringen  23.429  63.838  87.267
   Afschrijvingen  -40.826  -9.314  -50.140
  ________  ________  ________

 -17.397  54.524  37.127

Boekwaarde per 31 december 2015
   Kostprijs  137.094  63.838  200.932
   Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -49.605  -9.314  -58.919
 ________  ________  ________ 

 87.489  54.524  142.013

Afschrijvingspercentages  %
   Inventaris  20-33
   Verbouwingen  25

Alle bedragen zijn in euro’s
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

Debiteuren
   Debiteuren  332.958  534.472
   Voorziening dubieuze debiteuren  -26.872  -
   ________  ________

 306.086  534.472

 2015 2014

Voorziening dubieuze debiteuren
   Stand per 1 januari  -  -
   Dotatie  26.872  -
   ________  ________

   Stand per 31 december  26.872  -

 31-12-2015 31-12-2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen
   Pensioenen 
   9.615  -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa
   Huur  2.915  1.285
   Rente  3.939  541
   Subsidies  84.013  103.750
   Automatiseringslasten  5.655  3.740
   Overige overlopende activa  334  -
   ________  ________

 96.856  109.316

 3. Liquide middelen
   ING Bank N.V.  2.334.054  611.441
   Kas  26  99
 ________  ________ 

 2.334.080  611.540



Alle bedragen zijn in euro’sPASSIVA

4. Reserves en fondsen   2015 2014

Continuïteitsreserve
   Stand per 1 januari   -  -
   Resultaatbestemming   300.000  -
  ________  ________

   Stand per 31 december   300.000  -

  
  31-12-2015 31-12-2014

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve communicatie beroepscode   30.462  35.000
en tuchtrecht   
  
  2015 2014

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht
   Stand per 1 januari   35.000  -
   Resultaatbestemming   -4.538  35.000
  ________  ________

   Stand per 31 december   30.462  35.000

Bestemmingsreserve ICT
   Stand per 1 januari   -  54.375
  Resultaatbestemming   -  -54.375
  ________  ________

   Stand per 31 december   -  -

Overige reserves
   Stand per 1 januari   190.424  -
   Resultaatbestemming boekjaar   164.018  190.424
  ________ ________

   Stand per 31 december   354.442  190.424

5. Kortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren
   Crediteuren  98.533  62.395

Belastingen en premies sociale verzekeringen
   Omzetbelasting 7.880
   Loonheffing  28.960  9.582
   Pensioenen  -  23.670
  ________  ________

 36.840  33.252

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
   Vakantiegeldverplichting  25.657  9.016
   Vakantiedagen  16.372  -
   Accountantskosten  15.550  3.500
   Administratielasten  3.000  7.000
   Vooruitgefactureerde bedragen  1.591.061  1.012.783
   Reislastenvergoeding  -  344
   Dubbele betalingen  15.730  -
   Merkenrechtelijke registratie  -  6.500
   Reservering BPSW/NIP/NVO  173.886  -
   Reservering herstelactie vooraanmelding  87.000  -
   Reservering tuchtrecht  62.000  -
   Nog te besteden subsidie project PPJ&J 56.060  -
   Overige overlopende passiva  22.057  -
  ________  ________

 2.068.373  1.039.143

Alle bedragen zijn in euro’s
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

    
Alle bedragen zijn in euro’s Realisatie 2015 Budget 2015 Realisatie 2014

6. Baten
   Jaarregistratie  1.950.700  1.843.380  86.882
   Accreditaties  8.422  -  -
   Overig  2.199  -  -
 ________  ________  ________

 1.961.321  1.843.380  86.882
7. Subsidiebaten
   StipJ  -  -  478.750
   PPJ&J  198.648  -  -
 ________  ________  ________

 198.648  -  478.750
8. Lonen en salarissen
   Bruto lonen  574.948  409.080  131.716
   Ontvangen ziekengelduitkeringen  -2.079  -  -2.068
 ________  ________  ________

 572.869  409.080  129.648
9. Sociale lasten
   Premies sociale verzekeringswetten  73.453  74.251  19.336
   Ziekteverzuimverzekering  15.935  -  3.199
 ________  ________  ________

 89.388  74.251  22.535
10. Pensioenlasten
   Pensioenlasten  47.953  48.474  11.937

Personeelsleden  Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 14 personeelsleden werkzaam.

    
Alle bedragen zijn in euro’s Realisatie 2015 Budget 2015  Realisatie 2014

11. Afschrijvingen
   Materiële vaste activa  50.140  44.044  8.779

Afschrijvingen materiële vaste activa
   Inventaris  40.826  44.044  8.779
   Verbouwingen  9.314  -  -
 ________  ________  ________

 50.140  44.044  8.779

12. Overige lasten
   Overige personeelslasten  38.902  29.196  75.740
   Huisvestingslasten  42.203  30.050  32.649
   Kantoorlasten  243.396  59.875  73.401
   Verkooplasten  85.707  72.500  8.772
   Algemene lasten  36.413  128.650  21.085
   Directe lasten  493.614  432.570  10.592
 ________  ________  ________

 940.235  752.841  222.239
Overige personeelslasten
   Uitzendkrachten  -  -  15.618
   Reis- en verblijflasten  315  -  1.183
   Reislastenvergoedingen  18.674  14.196  4.088
   Kantinelasten  3.471  -  1.594
   Opleidingslasten  8.451  -  6.367
   Verzuimkosten  1.458  -  -
   Inhuur interim medewerker  -  -  44.415
   Overige personeelskosten  6.533  15.000  2.475
 ________  ________  ________

 38.902  29.196  75.740
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 Realisatie 2015 Budget 2015  Realisatie 2014

Huisvestingslasten
   Huur  24.060  24.000  18.000
   Servicelasten  10.842  6.050  3.987
   Schoonmaakkosten  2.806  -  1.561
   Overige huisvestingslasten  4.495  -  9.101
 ________  ________ ________

 42.203  30.050  32.649
Kantoorlasten
   Kantoorbenodigdheden  21.825  6.050  4.122
   Automatiseringslasten  211.918  46.775  41.181
   Telefoon  2.798  6.050  2.191
   Porti  1.008  1.000  136
   Contributies en abonnementen  3.812  -  2.217
   Kopieerlasten  2.035  -  -
   Huisstijl  -  -  10.182
   Website  -  -  13.372
 ________  ________ ________

 243.396  59.875  73.401
Verkooplasten
   PR en communicatie  58.763  60.500  8.548
   Mutatie voorziening dubieuze debiteuren  26.872  12.000  -
   Overige verkooplasten  72  -  224
 ________  ________ ________

 85.707  72.500  8.772

    
Alle bedragen zijn in euro’s Realisatie 2015 Budget 2015 Realisatie 2014

Algemene lasten
   Accountantslasten  15.840  6.050  3.500
   Administratielasten  12.754  -  8.420
   Advieslasten  4.572  60.500  6.261
   Verzekeringen  3.137  6.050  2.895
   Overige algemene lasten  110  56.050  9
 ________  ________  ________

 36.413  128.650  21.085
Directe lasten
   Bestuurslasten  24.027  19.600  8.584
   Raad van Advies  8.976  21.599  -
   Vergaderkosten tuchtrecht  5.879  25.410  2.008
   Positionering en advisering beroepsverenigingen  215.960  215.961  -
   Registratielasten  33.152  -  -
   Advieslasten tuchtrecht  13.387  -  -
   Tuchtrechtklachten  105.080  150.000  -
   Herstelactie vooraanmelden  87.000  -  -
   Overig  153  -  -
 ________  ________  ________

 493.614  432.570  10.592
13. Financiële lasten
   Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  3.939  -  567
   Rentelasten en soortgelijke kosten  -3.843  -12.100  -12
 ________  ________  ________

 96  -12.100  555
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
   Rente rekening-courant bankiers  3.939  -  567
Rentelasten en soortgelijke kosten
   Rente en kosten rekening-courant bankiers  -3.843  -12.100  -12

Alle bedragen zijn in euro’s
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Ondertekening bestuur
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Bilthoven, 11 april 2016
 
 
 

J. Winters - Vierhuizen    E.H.M. Loykens

C.M. de Waard     R.S. Hageraats

H.E. Bakker
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Voorstel resultaatbestemming
   Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van 

baten en lasten op pagina 85. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds 
in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  Aan het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

   Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
te Bilthoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de 
staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
   Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het ver-

mogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zon-
der-winststreven.

   Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur  
noodzakelijk achtom het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolgvan fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
   Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zeker-
heid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

   Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Overige gegevens

    Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

   Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
 algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
   Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd per 31 december 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zon-
der-winststreven.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
   Op de jaarrekening 2014 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, 
evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
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Bestuurlijke voornemens voor 2016

  In 2016, het tweede volledige jaar van ons bestaan, verwachten we een beter inzicht te krijgen in de 
verhouding tussen het aantal geregistreerde professionals, de organisatieomvang en het aantal tucht-
zaken om zo tot een juiste bepaling van de continuïteitsreserve en de registratiegelden te komen.  

 
 Het bestuur is in 2016 voornemens:
 
 •  Met ingang van 1 april het registratie tarief te verlagen van € 105,- naar € 95,-.
 •  De liquiditeitsratio’s en solvabiliteitsratio’s gedurende 2016 strak te monitoren ten einde te 
   voorkomen dat er een liquiditeitsoverschot ontstaat. 
 •  De herstelactie ongewenste registraties vanuit het project professionalisering jeugdhulp en   
    jeugdbescherming (PPJ&J) uit te voeren. Naar schatting hebben ongeveer 1.000 professionals zich 

sinds 1 juli 2015 als Jeugdzorgwerker geregistreerd terwijl zij niet werkzaam zijn als jeugdzorgwer-
ker. Voor deze groep professionals wordt begin 2016 een zogenaamde herstelactie via de werkge-
vers uitgevoerd met creditering van de registratiekosten. Hiervoor is in de jaarrekening 2015 een 
reservering herstelactie vooraanmelden van € 85.000 opgenomen. 

 •  Om in het 1ste kwartaal haar kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 te certificeren
 •  Haar beleid voor de mogelijkheid om mediation in te zetten bij tuchtrechtklachten verder te 
    ontwikkelen voor klachten die betrekking hebben op communicatie en waarbij partijen in de  

toekomst nog met elkaar verder moeten. Partijen zijn altijd vrij om af te zien van een mediation-
traject.  

 •  Op de website van SKJ de communicatie en informatiestromen voor de verschillende 
    stakeholders te stroomlijnen. Met als doel dat deze zoveel mogelijk aansluiten bij de informatie-

behoeftes en makkelijk toegankelijk zijn voor de stakeholders van SKJ.
 •  Klankbordgroep-bijeenkomsten te houden. In deze Klankbordgroep-bijeenkomsten hebben 
   geregistreerde professionals zitting die hun ervaringen met SKJ delen en verbeterpunten kunnen  
   aandragen.
 •  De ruim 9000 professionals die zich voor 1-1-2015 bij SKJ hebben geregistreerd en nog 
   geen herregistratieactiviteiten in hun dossier hebben getoond uit te nodigen hun dossiers 
   bij te werken.  

 

 •  De geregistreerde professionals op verzoek van de beroepsverenigingen regelmatig door 
   SKJ via nieuwsbrieven te informeren over belangrijke vakinhoudelijke zaken en ontwikkelingen.    
     Hiervoor zal de bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht worden ingezet. 
 • Positionering van SKJ.

Begroting 2016 Totaal opbrengsten 1.985.079
 
 Personeelskosten 949.492
 PPJ&J  73.503
 Bestuurskosten 20.000
 Raad van Advies 12.320
 Tuchtcolleges  10.000
 Directe kosten 457.850
 Automatisering 115.000
 Voorlichting informatie- 
 voorziening 60.500
 Kantoorkosten 185.454
 Huisvesting 50.047
 Afschrijvingen 44.044

 Totale kosten 1.983.209

 

 Bilthoven, 11 april 2016
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Het veld is op drift. De intrinsieke motivatie om een leven lang te leren zit er 
nog niet in bij professionals. Idealiter helpt SKJ ze dat belang in te zien, 
zodat ze het leuk en spannend gaan vinden. SKJ moet dus niet alleen pro-
moten, maar ook motiveren.

SKJ moet staan voor vakmanschap, beroepseer en kwaliteit. 
Dat moet je verder niet uitleggen.  

Je bouwt de brug terwijl je er op loopt. Veel informatie voor de verschillende 
doelgroepen is nog onvolledig. SKJ moet simpel uitleggen wie wanneer regis-
treert en waarom. De strategie moet naar de klei worden vertaald..

De toekomst is lastig voor de beroepsgroep, vanwege het rendementsdenken. Toch 
zien we wel een trend dat gemeenten meer focussen op kwaliteit in plaats van 
alleen op kostenefficiëntie.  

SKJ moet servicegericht zijn, maar dat is wat anders dan op de stoel van 
de professional gaan zitten en alles voordoen. Eigen verantwoordelijkheid van 
professionals is essentieel.  

SKJ biedt werkgevers veel meer (betaalbare) kansen dan BIG om 
professionals in jeugdzorg op niveau te brengen. 

Van huis uit ben ik fysiotherapeut, het gaf een gevoel van meerwaarde om 
het lidmaatschap van KGNF uit te dragen. Ik zie SKJ als keurmerk, met 
eventueel rankings, als een goed idee. 
SKJ kan een nieuw soort jeugdcircuit met een hoger professioneel niveau op-
leveren. Dat doel mag middelen heiligen. Als we dan worden teruggefloten, 
prima.
Jeroen Schepman, bestuur SKJ (NIP)
Tuchtrecht is er niet om te straffen, maar voor het lerend effect. Dat moeten 
we benadrukken.
Eveline Jacquemijns, voorzitter Huurcommissie Leidschendam-Voorburg, voorzit-
ter College van Toezicht SKJ

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit.  

SKJ-registratie kan ommekeer betekenen. Je werkt in een erkend beroep, niet iedereen mag 
doen wat jij mag. SKJ als keurmerk dus. De uitdaging is angst omzetten naar trots.  

SKJ is keurmerk en hoeder van kwaliteit, maar dat staat een 
ambassadeursrol geenszins in de weg. 

Ik voel me erg aangesproken door de benchmark met het keurmerk van de Bovag.

Door het overzicht dat SKJ heeft, krijgt het ook de taak om de overheid indien nodig op 
het vestje te spugen. Dat vergt moed..  

De scheiding tussen het medisch domein en het sociaal domein, de scheiding dus tussen 
BIG en SKJ vind ik een groot goed.. 

SKJ moet staan voor vakmanschap, beroepseer en kwaliteit. Dat moet je ver-
der niet uitleggen.

Het veld is op drift. De intrinsieke motivatie om een leven lang te leren zit er 
nog niet in bij professionals. Idealiter helpt SKJ ze dat belang in te zien, 
zodat ze het leuk en spannend gaan vinden. SKJ moet dus niet alleen pro-
moten, maar ook motiveren.

Je bouwt de brug terwijl je er op loopt. Veel informatie voor de verschillende 
doelgroepen is nog onvolledig. SKJ moet simpel uitleggen wie wanneer regis-
treert en waarom. De strategie moet naar de klei worden vertaald.

De toekomst is lastig voor de beroepsgroep, vanwege het rendementsdenken. Toch 
zien we wel een trend dat gemeenten meer focussen op kwaliteit in plaats van 
alleen op kostenefficiëntie.

SKJ moet servicegericht zijn, maar dat is wat anders dan op de stoel van 
de professional gaan zitten en alles voordoen. Eigen verantwoordelijkheid van 
professionals is essentieel. 

SKJ biedt werkgevers veel meer (betaalbare) kansen dan BIG om 
professionals in jeugdzorg op niveau te brengen

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit.  
Britt van Beek , secretaris sector Jeugd NIP 

Ik voel me erg aangesproken door de benchmark met het keurmerk van de 
Bovag.

SKJ registratie moet het goede gevoel geven dat je ook bij Bovag of ISO hebt. 
Een ‘stempel er op’. Een onafhankelijk bewijs van kwaliteit. 

SKJ-registratie kan ommekeer betekenen. Je werkt in een erkend beroep, niet iedereen mag 
doen wat jij mag. SKJ als keurmerk dus. De uitdaging is angst omzetten naar trots.  

SKJ is keurmerk en hoeder van kwaliteit, maar dat staat een 
ambassadeursrol geenszins in de weg. 

Door het overzicht dat SKJ heeft, krijgt het ook de taak om de overheid indien nodig op 
het vestje te spugen. Dat vergt moed..  

De scheiding tussen het medisch domein en het sociaal domein, de scheiding 
dus tussen BIG en SKJ vind ik een groot goed.. 

http://www.skjeugd.nl
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