Jaarverslag 2016
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Voor u ligt het tweede jaarverslag van SKJ. In dit verslag geven - maand voor
maand - betrokkenen bij SKJ hun visie op de ontwikkelingen en gebeurtenissen
van het jaar 2016. Het was opnieuw een veelbewogen jaar, waarin de relaties
tussen professionals, werkgevers en de beroepsverenigingen nog meer werden
verstevigd.
In dit jaarverslag komen niet alleen direct betrokkenen uit deze groepen en
veel vaste medewerkers van SKJ aan het woord, maar hebben we ook ruimte
gemaakt voor een aantal professionals zelf: de mensen waar het tenslotte
allemaal om begonnen is.
De focus van SKJ is ook in 2016 onverminderd gericht geweest op dezelfde drie
doelen: de registratie van de professionals, het handhaven van de kwaliteit door
permanente educatie en een systeem van tuchtrecht én het signaleren van
ontwikkelingen binnen het jeugddomein.

Jan van Eijcklaan 2-4

3723 BC Bilthoven

www.skjeugd.nl
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) over 2016.
SKJ heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. Haar kerntaak
is de beroepsregistratie van jeugdprofessionals. Rutger Hageraats kijkt terug op 2016. Hij doet
verslag van de positieve ontwikkelingen en punten van zorg. Verder blikt hij alvast vooruit.

Rutger Hageraats is voorzitter
van het bestuur van SKJ

‘We hebben een
grote slag gemaakt’

“In 2016 heeft SKJ opnieuw een grote verbeterslag

Tuchtrecht

gemaakt in de uitvoering van haar kerntaak: de be-

Veel aandacht is het afgelopen jaar gegaan naar de

roepsregistratie. We hebben de werkprocessen verder

ontwikkeling van het tuchtrecht. Op basis van de er-

gestroomlijnd en de serviceverlening aan professio-

varingen zijn de regelgeving en uitvoering verbeterd.

nals verbeterd. Er is nauwelijks meer discussie over de

Maar het tuchtrecht vraagt ook fundamenteler aan-

uitvoering; die gaat gewoon goed. De doorlooptijden

dacht. Het is het sluitstuk van de kwaliteitsborging,

worden korter, vragen worden sneller afgehandeld, en

maar wel een die de praktijk beïnvloedt en normerend

er zijn weinig klachten over de dienstverlening van SKJ

werkt.

als je kijkt naar het aantal klantcontacten. SKJ heeft

Tot nu toe komen vooral jeugdbeschermers voor de

een interne klachtencommissie met een onafhanke-

tuchtcolleges, en nog weinig jeugdhulpverleners. Om

lijke voorzitter: Hanneke van Wees. Elders in dit jaar-

het specifieker te maken: verreweg de meeste klach-

verslag komt zij aan het woord.

ten worden ingediend tegen gezinsvoogden. Dat zijn

Ook financieel gaat het prima. SKJ is een efficiënte

professionals die deel uitmaken van een groep van on-

organisatie en we hebben de kosten voor de profes-

geveer zesduizend geregistreerde jeugdbeschermers.

sionals wederom kunnen verlagen.

Het merendeel van die klachten wordt niet-gegrond

Belangrijk in de communicatie is dat SKJ systemati-

verklaard, maar het feit dat ze juist uit die hoek komen,

scher naar de verschillende doelgroepen is gaan kij-

moet ons te denken geven. Sowieso ontstaat daarmee

ken, op basis van zogenaamde ‘customer journeys’.

een eenzijdig beeld. Het zijn vaak heftige zaken, met

Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat SKJ in 2016

veel emoties. Dat heeft SKJ bijvoorbeeld genoodzaakt

meer aandacht heeft gegeven aan de gemeenten, via

meer veiligheidsmaatregelen te nemen rond de zittin-

nieuwsbrieven, bijeenkomsten en een aparte folder.

gen om escalatie te voorkomen.

Verder is de website vernieuwd met alle eigentijdse

Voor sommige klagers is het tuchtrecht een laatste

toepassingen erbij. Ook daarover leest u meer in dit

strohalm. Wij constateren dat lang niet alle zaken

jaarverslag.

gaan over de kwaliteit van de beroepsuitvoering,

>
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Rutger Hageraats:
maar bijvoorbeeld over de inhoud en het wezen van

Verschillende beroepsregistraties

Zorg

de jeugdbescherming. Ze gaan over het ingrijpen in de

Zorgen heeft SKJ over de verhouding tussen de be-

Wij werken toe naar 2018. In dat jaar gaan nieuwe

persoonlijke levenssfeer van ouders. Een blijvend aan-

roepsregistraties van jeugdprofessionals en die van so-

groepen professionals van vooraanmelding naar regis-

dachtspunt. We zijn in 2016 begonnen met bescheiden

ciaal werkers en klantmanagers werk en inkomen. Die

tratie en komen de herregistraties in zicht. Met zorg

pogingen tot bemiddeling. Die zouden kunnen bijdra-

laatste twee beroepsgroepen zitten op vrijwillige basis

kijkt het bestuur van SKJ naar de discussies tussen

gen aan de-escalatie.

bij het Registerplein. De WMO en Participatiewet ken-

branches, beroepsverenigingen, gemeenten en Rijk

nen geen verplichte beroepsregistratie. Waar gemeen-

over de nieuwe registratie-eisen en hoe deze te toet-

Samenwerken met beroepsverenigingen

ten en veld zoeken naar verbindingen in het sociaal

sen. De uitvoerbaarheid van de eisen is tot nu toe niet

SKJ en de beroepsverenigingen hebben in 2016 inten-

domein, worden professionals geconfronteerd met

altijd het grootste aandachtspunt geweest. Gelukkig

sief gesproken over hun samenwerking. Hoe kunnen

verschillende beroepsregistraties en een beleid dat niet

komt daar wel verandering in. SKJ zal zich in deze

we de samenwerking op inhoud en kennis stroom-

altijd duidelijk of eenduidig is. Dat concentreert zich

discussie nadrukkelijker manifesteren vanuit haar

lijnen? En complexe registratie- en accreditatievragen

in het wijkgericht werken met brede teams. Hier ligt

verantwoordelijkheid voor een goede dienstverlening

sneller beantwoorden?

een taak voor de gezamenlijke overheden, branche- en

aan de professionals.

Naarmate de beroepsregistratie zich ontwikkelt, ko-

beroepsverenigingen.

men ook fundamenteler vraagstukken aan de orde.

Een deel van de jeugdprofessionals werkt nu in wijk-

Vinklijstjes

Voor veel professionals is SKJ de primaire service-

teams of netwerken, soms onder directe sturing van

Naarmate de ervaring met de beroepsregistratie

organisatie voor hun beroepsregistratie. De beroeps-

de gemeente. Ook deze professionals moeten gere-

groeit, ontstaat ook meer discussie. SKJ herkent de

verenigingen hebben een deel van hun taken aan SKJ

gistreerd zijn. SKJ constateert echter dat de aandacht

zorgen over administratieve lasten, bureaucratisering

overgedragen. Zij moeten hun meerwaarde voor de

voor hun beroepsontwikkeling en de eisen gekoppeld

en juridisering. Als het beeld gaat overheersen dat de

professionals op een andere manier inzichtelijk ma-

aan de registratie in de context van de nieuwe wijkor-

registratie vooral uit vinklijstjes bestaat, raakt de be-

ken. Sterke beroepsverenigingen zijn voor de kwa-

ganisaties, niet altijd voldoende is geborgd. Deze pro-

doeling ervan uit beeld. Wij zullen actief bijdragen aan

liteit van de beroepsuitvoering essentieel. SKJ en de

fessionals staan verder bij hun werkgevers vandaan,

een uitvoeringspraktijk die de registratie bij de bedoe-

beroepsverenigingen hebben hierin een gezamenlijk

waardoor het faciliteren van scholing en reflectie on-

ling houdt. Maar SKJ bepaalt niet de eisen en de grote

belang.

der druk staat. Dat is een risico.

lijn, daarvoor zijn de gezamenlijke partijen verantwoordelijk. Bestuur en organisatie van SKJ wachten af
hoe zaken in de praktijk uitpakken. Van daaruit zullen
wij een actieve rol in de discussie spelen.”
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Jacky Stuifmeel is directeur van SKJ

‘SKJ is een moderne
netwerkorganisatie die als
communicatieplatform kan
worden ingezet’

2016 begon goed voor SKJ: het ISO-certificaat werd in één keer behaald. Een mooie beloning
voor het kwaliteitsdenken vanaf de allereerste dag. Maar tegenwind was er ook. SKJ wordt nog
te vaak gezien als een log, bureaucratisch gedrocht dat professionals is overkomen en spelers
binnen het jeugddomein wordt opgelegd. Dat terwijl de organisatie een uniek bestuurlijk
model kent, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de
beroepsregistratie centraal staat. Dit maakt SKJ bij uitstek geschikt voor een faciliterende en
uitvoerende rol in het jeugddomein, vindt Jacky Stuifmeel.
“In het eerste kwartaal van 2016 is het kwaliteitssys-

Audits

teem van SKJ ISO 9001:2015 gecertificeerd. We hebben

Door de hoge kwaliteitseisen van ISO direct in te pas-

deze certificering zelf aangevraagd. Als kwaliteitsorga-

sen in de ontwikkeling van onze processen, hebben we

nisatie willen we zelf ook kwaliteit garanderen en dus

de certificering in één keer gehaald. Volgens de certi-

stellen wij ons vanzelfsprekend toetsbaar op.

ficeringsinstelling is dat bijzonder, want meestal heb-

Dat we het ISO-certificaat wilden halen, wisten we

ben organisaties meerdere audits en verbetertrajecten

vanaf het begin. Daardoor hebben we onze organi-

nodig voor ze het certificaat krijgen. Een compliment

satie zo in kunnen richten dat deze naadloos aansluit

dus voor de SKJ-medewerkers!

op de kwaliteitseisen die vanuit ISO 9001:2015 zijn

In de praktijk betekent de certificering dat we open-

ontwikkeld. Zowel bij de registratieafdeling als bij het

staan voor controle en verbeteringen. In 2016 zijn er

tuchtrecht werken we vanuit het idee ‘meten is weten’.

twee externe audits geweest. De eerste keer heeft

Gelijksoortige dossiers beoordelen we op dezelfde ma-

een instantie onze documenten gecontroleerd. Bij de

nier binnen een vastgestelde termijn. Afwijkingen leg-

tweede audit zijn de medewerkers geïnterviewd.

gen we goed vast. Veel onderwerpen worden gemoni-

Met het behalen van de certificering zijn we er na-

tord, zodat trends en ontwikkelingen herkenbaar zijn.

tuurlijk nog niet. Het kwaliteitsdenken is een continu

Regelmatig houden we steekproeven om daar waar

proces. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij nog aan de

nodig verbeteringen aan te brengen. Verder kennen

hoge eisen voldoen.

we een klachtencommissie met een onafhankelijke
externe voorzitter. Risico’s worden in kaart gebracht

Signaleren

en benoemd, en daar waar nodig ondernemen we ac-

Een van de opdrachten van SKJ is ontwikkelingen in

tie om gesignaleerde risico’s terug te dringen.

het jeugddomein te signaleren en de bevindingen

>
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Model 1.1
Organisatiemodel van SKJ

Jacky Stuifmeel:

Raad van Advies

Representanten
Beroepsgroep

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

- NIP
- NVO
- BPSW

Bestuur Stichting
Kwaliteitsregister

Adviseert

Leden voorgedragen door
beroepsgroep zonder
last of ruggenspraak

Opsteller
- (her)registratie en accreditatie-eisen
- vakinhoudelijke adviezen
(gevraagd/ongevraagd)

terug te koppelen naar de betreffende partijen. Wer-

wachten dat dit beeld positief wordt beïnvloed. Helaas

ken volgens de ISO-regels helpt daarbij. Doordat we

is dat in 2016 maar mondjesmaat gebeurd.

heel veel zaken monitoren, weten we precies hoeveel

Regelmatig vertellen we op informatiebijeenkomsten

professionals nog niets aan hun herregistratiedossier

of in klankbordgroepen over ons werk als uitvoerorga-

hebben gedaan. Dergelijke informatie maken we aan

nisatie. Enerzijds hebben wij te maken met de strenge

werkgevers en beroepsverenigingen kenbaar, die zo

beroepseisen, anderzijds is er de weerbarstige praktijk

nodig actie kunnen ondernemen.

van de professional. Dagelijks denken wij mee over

Bij het tuchtrecht registreren we het aantal klach-

hoe die twee uitersten bij elkaar te brengen. Als we dit

Het is nog onvoldoende doorgedrongen dat SKJ een

SKJ zou willen dat partijen dit unieke gezamenlijk ei-

ten, hoeveel er niet ontvankelijk worden verklaard en

uitleggen, krijgen we vaak verbaasde, positieve reac-

organisatiemodel kent, waarin het gezamenlijk eige-

genaarschap als kracht gaan zien. En dat de partijen

wat de thema’s zijn. Zo valt ons op dat klachten vaak

ties. SKJ is een prettige, meedenkende organisatie die

naarschap centraal staat. De beroepsverenigingen

ons een faciliterende rol laten spelen, want daar heb-

over complexe echtscheidingen gaan waarbij onder-

je kunt bellen als je hulp nodig hebt bij je registratie.

hebben een belangrijke adviserende rol bij de (her)re-

ben we alles voor in huis. SKJ is geen log orgaan maar

toezichtstellingen, uithuisplaatsingen en voogdij een

Beslist

gistratie-eisen en accreditatiecriteria. De Raad van Ad-

een moderne netwerkorganisatie die ook als commu-

belangrijke rol spelen. SKJ heeft ruim 28.000 profes-

SKJ binnen PJ&J*

vies adviseert het bestuur hier vervolgens over. In deze

nicatieplatform goed kan worden ingezet.”

sionals geregistreerd. Zo’n zesduizend daarvan werken

SKJ is een uitvoerorganisatie die zich ook binnen PJ&J

raad nemen de werkgevers en cliënten een belangrijke

in het gedwongen kader van de jeugdbescherming.

niet met de inhoud bezighoudt. Wij kijken alleen of

plaats in. Hun invloed is groot. Als de Raad van Advies

* Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

98 procent van de klachten gaat over deze kleine

dat wat de partijen binnen PJ&J ontwikkelen, voor ons

een tegenstemmend advies uitbrengt, kan het bestuur

In dit programma werken verschillende partijen samen

groep. Dat is een belangrijk signaal voor de sector.

uitvoerbaar is.

dat niet zomaar naast zich neerleggen.

om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Ook SKJ
is vertegenwoordigd.

Verbaasde reacties
Het kwaliteitsdenken zou ons in theorie ook kunnen
helpen aan meer positieve bekendheid in het werkveld.
SKJ wordt nog vaak gezien als een log, bureaucratisch
gedrocht. Doordat we werken vanuit de gedachte dat
de klant - de professional - centraal staat, zou je ver-
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Klachtenanalyse SKJ
In het jaar 2016 heeft SKJ 92 klachten ontvangen.
De klachtencommissie komt (ongeveer) eenmaal
per zes weken bijeen.
Alle klachten uit 2016 zijn afgehandeld, waarvan
zeventien niet binnen de eerste termijn (zes weken).

Hanneke van Wees, sinds
18 januari 2016 voorzitter van
de onafhankelijke klachtencommissie
“Iedereen met een klacht over SKJ kan bij de onafhankelijke klachtencommissie terecht. Het afgelopen jaar is er een klachtenregister
opgezet dat heel waardevol is. Hiermee kunnen we namelijk tendensen signaleren. Op basis van de klachten voert SKJ steeds
verbeteringen door.
In 2016 waren er relatief veel klachten van professionals. Zij wisten
niet hoe ze zich moesten registreren en vonden de informatie daarover op de website soms onduidelijk. De regelgeving over registratie is dan ook erg ingewikkeld. Het is goed dat SKJ op deze manier
feedback uit de praktijk krijgt.

Uitgevoerde acties naar aanleiding van klachten
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Aantal klachten per afdeling
Afdeling			

Aantal klachten

Inhoud klachten

Algemeen			

2

Bereikbaarheid SKJ

 Automatisch inloggen op een Mijn SKJ-account
veranderd

Bemiddeling			

1

Ontevreden

Financiën			

15

Opzeggingen, betalingen en communicatie

 Betalingsregeling getroffen
 VOG alsnog goedgekeurd

Registraties			

35

Termijn van registraties, afgekeurde registraties en onduidelijkheden

Herregistraties			

19

Termijn van goedkeuring activiteiten en afgekeurde activiteiten

 Gecrediteerd via afdeling financiën
 Deelname klankbordgroep geadviseerd

Tuchtrecht			

13

Procedureklachten of tuchtklachten (die thuishoren bij tuchtrecht)

Vooraanmelden			

2

Onduidelijkheden

O
 ptie gemaakt om te kunnen wisselen van
kamer zonder dubbele registratiekosten

Accreditatie			

1

Onduidelijkheid

Commissie Heroverweging

3

Herregistratie

 Automatische e-mail gestuurd na verstrijken
van zeswekentermijn voor afdeling registraties

Overig			

1

 Account weer opengesteld na blokkering door
onbetaalde facturen
 Activiteit, intervisie of registratie alsnog
goedgekeurd

Aantal klachten per categorie
Er is een indeling gemaakt om de ernst van de binnenkomende klachten snel te kunnen beoordelen.

 Nieuwe ontvangstkamer gerealiseerd voor
afdeling tuchtrecht

Hieronder de gebruikte indeling en het aantal klachten per categorie.

 Reparatievoorstel gerealiseerd voor veranderde
registratie-eisen

Categorie

Betekenis									

Aantal klachten

1

Zeer ernstige klachten, moeten direct opgepakt worden, 				

-

 Telefoonrouting met keuzemenu en bandje
intern gewijzigd
 In veel (bijna alle) gevallen: onduidelijkheden
opgehelderd en uitleg gegeven
 Aangeboden voorlichting te geven over
registraties

interne verandering bij SKJ nodig
2

Ernstige klachten, moeten opgepakt worden, interne verandering 		

11

bij SKJ nodig
3

Neutraal, geen interne verandering bij SKJ nodig, mogelijk wel actie 		

20

voor individu
4

Andere afdeling bevoegd, doorsturen naar Tuchtklacht afdeling		

9

5

Opmerking in plaats van klacht, geen interne verandering of actie nodig,

49

gesloten ruimte moesten wachten. Zo kon het gebeuren dat klager

 Datum van herregistratie veranderd
 Verduidelijking op website over de eisen bij

en beklaagde bij elkaar zaten. Dat probleem is verholpen.”

de afdeling herregistratie

6

Bij tuchtrecht vonden mensen het bezwaarlijk dat ze in een niet-af-

alleen beantwoorden							
Commissie Heroverweging							

3

februari
Marian Jansen is medewerker accreditatie bij SKJ

‘Opleiders zijn steeds tevredener
over ons puntensysteem’
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Doeltreffende beoordelingscriteria. Die vormen het middelpunt van SKJ’s accreditatiereglement voor bij- en nascholing van jeugdzorgwerkers. Op 29 februari 2016 keurde het
bestuur dit reglement goed. Op 1 april trad het in werking.
“Het accreditatiereglement beschrijft de procedure en

Overgangsfase

de beoordelingscriteria van de accreditatiecommissie

Momenteel zitten we in een overgangsfase. Regis-

van SKJ. Sinds juli 2015 moeten opleiders hun bij- en

terplein heeft vóór 2015 al veel opleidingen geaccre-

nascholing voor jeugdzorgwerkers laten accrediteren

diteerd. Dat gebeurde met een ander puntensysteem

bij onze organisatie. Eind 2016 hadden we ruim dui-

dan het onze. Daarnaast zijn per april 2016 de herre-

zend accreditatieaanvragen.

gistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers veranderd. Dit

SKJ heeft een bestaand accreditatiereglement over-

betekent dat wij toegekende punten moeten omreke-

genomen. Gaandeweg hebben we hierin, samen met

nen. Dat leidt weleens tot verwarring bij de opleiders

BPSW en onze accreditatiecommissie, verbeteringen

en daar krijgen we vragen over. Maar we gaan steeds

aangebracht.

meer zelf accrediteren. Daarbij merk ik dat opleiders

Een grote verandering is bijvoorbeeld dat één uur

in toenemende mate tevreden zijn over de inzichtelijk-

scholing nu één punt oplevert. Dat is analoog aan de

heid van ons puntensysteem.

accreditatie-beoordeling bij het NIP en de NVO. Op

In 2017 zal steeds duidelijker worden dat opleiders van

deze manier vinden we aansluiting bij collega-accredi-

jeugdzorgwerkers bij SKJ moeten zijn. We zullen meer

tatiebureaus binnen maar ook buiten onze sector.

en meer naar buiten treden als hét accreditatiebureau
in die branche.”

 In 2016 zijn er 1.024 aanvragen geaccrediteerd.
Stand totaal aantal accreditaties: 1.147.
 Na de benoeming van de accreditatiecommissie in
mei 2016 is de commissie drie keer bij elkaar
gekomen. Er zijn ongeveer 25 dossiers voorgelegd
aan de accreditatiecommissie.
 Er zijn 1.435 mails beantwoord.

Zo werkt accreditatie...
Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugdzorgwerkers kunnen de scholing aanbieden
voor accreditatie bij SKJ. Deze scholing moet bijdragen aan competentieversterking en methodisch
handelen van professionals. Opleiders die een bij- of nascholingsactiviteit voor jeugdzorgwerkers
willen laten accrediteren door SKJ, kunnen een account aanmaken via ‘Account aanmaken voor
opleiders’. Accreditatie geldt voor een termijn van een of drie jaar. Na deze periode moet, indien
gewenst, een nieuwe aanvraag worden ingediend.

februari
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‘We zijn blij dat we onze
opleidingen en
trainingen ter accreditatie
bij SKJ kunnen
aanbieden’

Rubicon Jeugdzorg heeft een eigen opleidings- en trainingsbureau. Hoe ervaart het bureau de
accreditatie door SKJ? Wat zijn de gevolgen? En worden nieuwe trainingen samengesteld met
de accreditatie-eisen in gedachten? Carla Stals geeft een antwoord op deze vragen.
“Het contact met SKJ verloopt heel prettig, vooral

Expertise overdragen

omdat de lijnen kort zijn. Even een vraag stellen? Dat

Ik vind het een goede zaak dat er kwaliteitseisen wor-

kan gewoon. En als de ingediende informatie bij een

den gesteld aan jeugdzorgwerkers. Door die eisen

aanvraag voor accreditatie niet compleet is, ontvang

hebben zij de verantwoordelijkheid om expertise op te

ik daarover een telefoontje.

doen via scholing, die vanzelfsprekend ook aan kwali-

Als organisatie willen wij onze jeugdzorgwerkers goed

teitseisen moet voldoen.

toerusten voor hun herregistratie. Dat is een van de

Wat ik wél merk, is dat jeugdzorgwerkers vooral

redenen waarom Rubicon Jeugdzorg in oktober 2015

trainingen kiezen die geaccrediteerd zijn voor de be-

KEI-trainingsbureau is gestart. KEI staat voor Kennis,

roepsregistratie bij SKJ. Daardoor vraag ik me soms af:

Expertise en Innovatie. We hebben de CEDEO-erken-

kiezen de professionals deze opleiding om de inhoud

ning voor open aanbod en voor maatwerk, en daar

of om de punten? Opleidingen die wij momenteel bij-

zijn we trots op. Onze opleidingen en trainingen voor

voorbeeld veel verkopen, zijn Nieuwe Autoriteit en

(jeugd)zorg en onderwijs bieden we ook extern aan.

Geweldloos Verzet en de training Beroepsethiek. De
laatste is verplicht voor jeugdzorgwerkers die zich wil-

Carla Stals is coördinator van KEI-trainingsbureau van Rubicon Jeugdzorg

Inhoud als graadmeter

len herregistreren.

Wat KEI-trainingsbureau uiteindelijk wil bereiken, is

Vanuit ons trainingsbureau proberen wij hoe dan ook

een optimale kwaliteit van jeugdzorg. Onze cliënten

zo goed mogelijk aan alle eisen te voldoen. Wij willen

moeten zo goed mogelijk geholpen worden. We zijn

expertise overdragen die geaccrediteerd is door SKJ.

daarom blij dat we onze opleidingen en trainingen ter

Dankzij dit ‘kwaliteitskeurmerk’ kopen mensen op-

accreditatie bij SKJ kunnen aanbieden. Of we onze

leidingen en trainingen in bij ons bureau en staan wij

trainingen samenstellen met de accreditatie-eisen van

garant voor de kwaliteit.”

SKJ voor ogen? Nee, onze graadmeter is altijd de inhoud; we willen onze professionals de bagage geven
om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

februari
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Presentatie Jeugdbescherming

Gelderland over complexe echtscheidingen
In februari gaven medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland op het bureau van SKJ een
presentatie over ‘complexe echtscheidingen’. Secretaris Anne-Claire Veerman nam het initiatief.
“We hadden in korte tijd een aantal zittingen waar-

ke van ouders te reageren. Zaken komen in het team

bij een complexe echtscheiding een rol speelt. Een

multidisciplinair aan bod. Ook worden bij een com-

jeugdbeschermer uit ons College van Toezicht vertel-

plexe echtscheiding vaker twee gezinsvoogden aan-

de dat er bij Jeugdbescherming Gelderland onlangs

gesteld. Dit ter vergroting van de kennis, en vooral

een project is gestart over dit onderwerp. Daar viel

om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

veel over te vertellen.

Voor de aanwezigen - medewerkers van de afdeling
Tuchtzaken van SKJ en andere geïnteresseerden -

Zoals gezegd: bij veel tuchtklachten die bij SKJ bin-

was de presentatie bijzonder leerzaam.

nenkomen, speelt een echtscheiding op de achter-

Zij kregen een kijkje in de keuken én inzicht

grond mee. Voor ons was dat reden medewerkers van

in verschillende methodieken. De presentatie

Jeugdbescherming Gelderland uit te nodigen voor

bevestigde hoe weerbarstig het werk in de

een presentatie. We realiseerden ons daarbij terdege

praktijk van het jeugddomein kan zijn.”

dat het een regionaal project betreft, dat niet landelijk is uitgerold.

Kijkje in de keuken
Speerpunt in de presentatie was de rol van de gezinsvoogden die vanuit Jeugdzorg bij gezinnen met een
complexe echtscheiding betrokken zijn, veelal in een
gedwongen kader. In de praktijk worden zij snel meegezogen in de strijd van de ouders.
Het nieuwe programma biedt allerlei tools om dat te
voorkomen. Zo is er veel aandacht voor reflectie, en
leren gezinsvoogden niet direct op mails en dergelij-

maart
Wilma Lozowski is senior beleidsmedewerker
jeugd bij het NIP*

‘Tussenstand: alle
psychologen die werken
in het jeugddomein zijn
geregistreerd!’
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Een belangrijke mijlpaal is behaald: alle psychologen die in de jeugdhulp of jeugdbescherming
werken, zijn per 1 januari 2016 opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register.
Hier is jarenlang naar toegewerkt. “Hoogwaardige kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming vraagt om goed opgeleide professionals met de juiste expertise en vakbekwaamheid”,
aldus Wilma Lozowski.
“Naar aanleiding van de afschuwelijke zaak Savanna

Het NIP vindt dat elke psycholoog na zijn vierjarige

in 2004 hebben werkgevers en beroepsverenigingen

universitaire opleiding een postmastertraject (be-

besloten dat beroepsregistratie een voorwaarde moet

roepsopleiding) zou moeten volgen om het vak geheel

zijn voor alle professionals die werken in de jeugdhulp.

zelfstandig te kunnen uitoefenen. Het NIP hoopt dan

Geregistreerde professionals beschikken over een

ook dat nog veel meer masterpsychologen de ko-

aantoonbaar niveau van vakbekwaamheid, houden

mende jaren de kans krijgen verder te investeren in

hun vak bij en vallen onder tuchtrecht.

hun vakbekwaamheid. Om zich vervolgens te laten

Met de komst van de Jeugdwet in 2015 is de verplich-

registreren op postmasterniveau, in het BIG-register

ting tot registratie uiteindelijk wettelijk vastgelegd. Be-

of als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ. Registratie op

roepsregistratie van psychologen in het BIG-register

masterniveau bij SKJ helpt om in een ‘professionalise-

vindt plaats op postmasterniveau. In het Kwaliteitsre-

ringsmodus’ te komen die belangrijk is in dit complexe

gister Jeugd is registratie mogelijk op twee niveaus van

werkveld.

vakbekwaamheid: als master-psycholoog SKJ of op
postmasterniveau als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ.

Verantwoorde werktoedeling
De uitdaging voor 2017 is om binnen instellingen de

Investeren in vakbekwaamheid

discussie te voeren over ‘de norm van verantwoorde

Op dit moment volgen circa 350 psychologen die voor

werktoedeling’. Werkgevers moeten taken toedelen

2014 al in de jeugdzorg werkten, een postmastertraject

aan hun medewerkers, waarbij ze rekening houden

via de Tijdelijke Wegingsregeling (TWR). Daarnaast

met de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig

zijn er psychologen bezig met de postmaster GZ-op-

zijn. Psychologen zijn verplicht zich te verhouden tot

leiding die leidt tot opname in het BIG-register.

hun professionele standaard (beroepscode,

* Nederlands Instituut van Psychologen

>

maart
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Wilma Lozowski:
vakinhoudelijke richtlijnen) en werkgevers moeten

Op 15 maart 2016 was er een strategiesessie
voor het bestuur, de directie, voorzitter van
de Raad van Advies en enkele voorzitters
van de tuchtcolleges van SKJ.
Marise Jongepier over haar rol bij die sessie.

Marise Jongepier is PA
(personal assistent) van de directie

‘We zijn niet bang om
bij te sturen’

hun die ruimte bieden. Meer dan ooit moet worden samengewerkt met de kinderen, jongeren en hun ouders

“SKJ is een dynamische organisatie, voortdurend in

Ideale omstandigheden creëren

en aanpalende beroepsgroepen. Hoogwaardige kwali-

beweging. We proberen mee te gaan met de bewegin-

Als PA meng ik me niet inhoudelijk in de discussie. Wel

teit van de jeugdhulp en jeugdbescherming vraagt om

gen in het jeugddomein en in te spelen op vragen van

is het mijn taak de ideale omstandigheden te creëren,

goed opgeleide professionals met de juiste expertise

de beroeps- en brancheorganisaties, maar ook van de

waardoor de discussie op gang komt. Ik ondersteun

en vakbekwaamheid. Om professionals die passende

professionals zelf.

bijvoorbeeld de directie bij de voorbereidingen, be-

hulp kunnen bieden aan kinderen, jongeren en hun

Juist omdat we zo jong zijn, zijn we niet bang om bij te

studeer de onderwerpen die geagendeerd worden

ouders. Het NIP ondersteunt psychologen daarbij.”

sturen. Het is hier nooit: ‘We doen het zo, dus het blijft

en doe een voorzet voor concrete vraagstellin-

zo.’ We willen voorkomen dat we vastroesten en dur-

gen. We proberen dat bij een dergelijke sessie

ven ons als organisatie kwetsbaar op te stellen. Naar

zo zorgvuldig te doen, dat we op de dag zelf

buiten en naar binnen.

echt kunnen praten over de kern van de za-

www.psynip.nl

ken. De bedoeling is dat iedereen bij zo’n

Bijeenkomst

gelegenheid vrij kan denken. Daarom

Verder lezen?

Dat we op 15 maart een zogenaamde ‘strategiesessie’

hebben we in dit geval ook gekozen voor

Download de volgende informatie via de site

hebben gehouden, is daar een exponent van. Tijdens

een externe locatie, die uitnodigt tot een

professionaliseringjeugdhulp.nl:

die bijeenkomst zijn ons bestuur, de directie, voorzitter

open gesprek.

• Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen,

van de Raad van Advies en enkele voorzitters van onze

(ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam

tuchtcolleges bij elkaar gekomen. Doel was het beleid

Het was een succes!

in jeugdhulp en jeugdbescherming

én de dagelijkse gang van zaken - in dit geval rond de

Juist vanwege de strakke planning en

• Kwaliteitskader Jeugd. Toepassen van de norm van

tuchtafdeling - te bespreken en zo nodig bij te sturen.

voorbereiding zijn er stappen gemaakt.

Het ging om puur principiële zaken.

De dag is voor herhaling vatbaar.”

de verantwoorde werktoedeling in de praktijk

april
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Regelmatig heeft Atty Bruins overleg met SKJ om te praten over de ontwikkelingen in de
organisatie. Haar indruk? In een periode waarin nog veel onduidelijk is, doet SKJ het goed.
Wél mag de organisatie wat zichtbaarder zijn, onder meer in het debat over registratie-eisen.
Voor de toekomst ziet Bruins voor SKJ ook een rol weggelegd als sparring partner en communicatieplatform.

Atty Bruins is MT-lid Directie Jeugd bij
het Ministerie van VWS

‘Lastige gesprekken hoeft
SKJ niet uit de weg gaan’

“De ministeries van VWS en VenJ hebben SKJ in

Onder die moeilijke omstandigheden heeft SKJ de af-

november 2014 op grond van de Wet op de jeugdzorg

gelopen twee jaar stevig gebouwd aan de organisatie.

erkend. Tegelijkertijd heeft VWS geen formele toe-

Het aantal medewerkers is uitgebreid en er is flink

zichthoudende taak als het gaat om de kwaliteit van

gestuurd op kwaliteit. Verder heeft SKJ hard gewerkt

de taakuitoefening door SKJ. Directeur Jacky Stuif-

aan haar bekendheid en aan de relatie met de verschil-

meel en ik vinden het belangrijk dat we tóch regelma-

lende beroepsgroepen. Zo heeft SKJ in 2016, net als

tig bespreken hoe SKJ haar taken uitvoert en welke

het jaar daarvoor, een bijeenkomst georganiseerd met

dilemma’s er zijn. Daarom hebben we sinds twee jaar

verschillende stakeholders. Daarin is gepraat over de

- de tijd dat ik in mijn huidige functie werk - elk kwar-

ontwikkelingsopgaven van SKJ, de samenwerking met

taal een informeel gesprek. Waar loopt SKJ tegen aan?

de beroepsgroepen en over versterking van de kwali-

Welke ontwikkelingen zijn er? Wat zijn de plannen

teit van jeugdhulpprofessionals.

voor de toekomst? Ik ben heel blij met die gesprekken.

Kortom: SKJ is heel goed bezig met de randvoorwaar-

We hebben er beiden belang bij.

den om de registratietaak goed te kunnen vervullen.

Stevig gebouwd

Zelfbewuste partner

SKJ heeft een lastige taak. Jeugdhulpwerkers maken

Wel vind ik dat SKJ wat zichtbaarder mag zijn. Dat

momenteel een grote professionaliseringsslag. Terwijl

zie ik als opdracht voor de komende jaren. Een voor-

SKJ net de opbouwfase heeft afgerond, moet de orga-

beeld? In PJ&J ontwikkelen we momenteel de beroeps-

nisatie voor de professionals al een herkenbare positie

registratie voor professionals die werken op hbo-

hebben. Dat is geen sinecure, want de registratie-

niveau. Een vraag daarbij is: welke informatie moeten

eisen voor jeugdhulpwerkers zijn nog niet uit-

professionals aanleveren bij hun (her)registratie? Het

gekristalliseerd. Ook kennen we de prakti-

is goed als SKJ vanuit de eigen expertise de consequen-

sche consequenties van die eisen nog niet
voor zowel de professionals als SKJ.

ties voor de uitvoeringspraktijk aangeeft.

>
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Monique de Vreede is - onder meer verantwoordelijk voor personeelszaken

‘Een goede start is belangrijk’

Atty Bruins:
Neem bijvoorbeeld de eis dat alle professionals een

Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het vraagt om

Samenwerking is cruciaal

“Mijn taak bij SKJ bestaat - naast het begeleiden van al het

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overhan-

SKJ-medewerkers die in staat zijn die analyse te doen,

SKJ wil de komende jaren graag een modern

vaste personeel - uit het uitvoeren van het hele administra-

digen die maximaal drie maanden oud is. SKJ vindt

daar een oordeel over te geven en er conclusies aan te

communicatieplatform worden voor profes-

tieve proces bij de aanmelding van nieuwe medewerkers. Zo

die registratie-eis onnodig. Alle werkende professio-

verbinden. Wat betekent wat we zien? Welke risico’s

sionals, beroepsverenigingen en werkgevers.

zorg ik bijvoorbeeld voor het inzamelen van de benodigde

nals hébben namelijk al een VOG. Als ze die opnieuw

geeft dat? Wat kan en moet SKJ daarmee?

Dat vind ik een interessante optie. Zo zou een

documenten voor het personeelsdossier. We vinden het

moeten aanvragen, betekent dat een verhoging van de

Ook hier gaat het weer om zichtbaar, zelfbewust en

gezamenlijke portal vooral voor professionals

van groot belang dat alle medewerkers snel weten hoe het

administratieve lasten, die bovendien de professionals

professioneel zijn. Lastige gesprekken hoeft SKJ niet

een goede service zijn. Zij staan zwaar onder

bij ons werkt. Nieuwe collega’s krijgen daarom al op hun

en SKJ extra geld kost. Wat mij betreft, mag SKJ duide-

uit de weg gaan. Zolang ze maar worden gevoerd met

druk en hebben niet eindeloos de tijd om op

eerste werkdag een introductieprogramma over het bureau

lijker voor die mening uitkomen. Wees maar een zelf-

het doel bruggen te bouwen.

verschillende sites informatie te zoeken.

van SKJ. Een goede start is belangrijk, ik begeleid ze daarbij.

Zo’n communicatieplatform is ook een mooi

Hoewel ons bureau nog relatief klein is, is het van belang

Sparring partner

middel om het gemeenschappelijke belang

dat personeelszaken goed geregeld zijn en er een vast aan-

Ik hoop dat SKJ zich in de toekomst meer kan profile-

van de verschillende partijen te benadrukken.

spreekpunt is voor iedereen. Als je bedenkt dat we sinds

Meerwaarde benadrukken

ren als een meedenkende en hulpverlenende sparring

Want dat is er onmiskenbaar.

onze start in 2014 vanuit een handvol vaste medewerkers

Het is belangrijk dat SKJ haar meerwaarde blijft bena-

partner van professionals, beroepsverenigingen en

De jeugdhulp in Nederland is bezig met een

zijn gegroeid naar meer dan 25 personeelsleden is het niet

drukken. Als die duidelijker wordt, zullen professio-

werkgevers. Wellicht kunnen die partijen te zijner tijd

zwaar professionaliseringstraject. Niet voor

moeilijk om te bedenken dat daarin veel is

nals, de beroepsgroepen en werkgevers de organisatie

extra vragen bij SKJ neerleggen. Het lijkt me de moeite

niets, want de kwaliteit van die jeugdhulp

veranderd. Zaten we eerst met zijn al-

waarderen.

waard te onderzoeken of dat mogelijk is. Een grote

moet op orde zijn. Dat is allereerst een verant-

len bij elkaar en kon je elkaar bij wijze

De signaleringsfunctie van SKJ zie ik als een belang-

werkgever kan dan misschien bij SKJ aankloppen met

woordelijkheid van de individuele professional,

van spreken vanaf je bureau van al-

rijke toegevoegde waarde. Die kan nog verder ont-

de vraag: ‘Hoe zorgen we dat de professionals in onze

maar daarnaast ook van de beroepsgroepen,

les vragen of mededelen, inmiddels

wikkeld worden. Ik zou willen dat SKJ af en toe een

instelling zich verder ontwikkelen naar de nieuwe op-

de werkgevers, de gemeenten als inkopers en

lukt dat vanwege de groei natuur-

analyse maakt van de geregistreerde professionals. Op

gaven die we voor onze organisatie zien?’ Omgekeerd

SKJ. Daarbij is SKJ het instituut dat de kwaliteit

lijk allang niet meer. Toch is het

grond hiervan zou SKJ kunnen signaleren dat professi-

zou SKJ zelf ook grote instellingen actief kunnen bena-

borgt. Alle partijen hebben er baat bij elkaar

mijn taak alle processen inzich-

onals in een bepaalde beroepsgroep zich onvoldoende

deren. Zijn er vragen over de professionaliseringsop-

te versterken. Jeugdhulp gaat immers uit van

telijk te houden en de lijnen kort.

(of juist bovengemiddeld) bijscholen voor bepaalde

gave van hun werknemers? Zo ja, hoe kan SKJ hieraan

integrale hulp. Dat maakt samenwerking cru-

Het blijft een enorme uitdaging.”

competenties of expertises.

bijdragen?

ciaal.”

bewuste partner die vanuit de eigen professionaliteit
en taakvolwassenheid handelt en zaken agendeert!
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Deelnemer Klankbordgroep: Nilton Moreiro da Silva
Functie: gezinswerker bij Buurtzorg Jong/gemeente
Stichtse Vecht

De Klankbordgroep
Op 17 mei 2016 is voor de tweede keer een bijeenkomst
gehouden van de Klankbordgroep.
Twintig jeugdzorgwerkers meldden zich aan na een oproep
op de website van SKJ en in de nieuwsbrief Platform Jeugd.
Zij praten in de groep over de goede en lastige kanten van
registratie. Enkele deelnemers doen dat ook in
dit jaarverslag.

‘De rol van SKJ wordt steeds duidelijker’
“De eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep leek
op een vraag- en klaaguurtje. Er heerste nog zoveel
verwarring. Bijvoorbeeld over hoe je als ervaren
mbo’er kunt voldoen aan het hbo-niveau dat SKJ
vereist. Ik zit er zelf nu ook middenin. Het voelt als
gezinscoach met tien jaar ervaring een beetje vreemd
dat je bijna minderwaardig wordt geacht aan een
kersvers afgestudeerde hbo’er. Alsof je al jarenlang
bij dezelfde rustige bakker komt en er ineens een
gigantische rij staat. Je verwacht niet dat je voorgetrokken wordt, maar wel dat de bakker je herkent.
Inmiddels dringt wel het besef door dat SKJ een
uitvoerend orgaan is. Dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor het nieuwe beleid. Ik denk dat
SKJ nog meer haar best moet doen om een relatie
met de geregistreerden op te bouwen. Als lid van de
Klankbordgroep wil ik daar graag een rol in spelen.
Dan zal veel onzekerheid verdwijnen. En hopelijk de
onduidelijkheid van de regelgeving. Dat was ook een
van de thema’s waar wij op mochten reageren. Er was
met name veel kritiek op de site. Het doet me deugd
dat die inmiddels verbeterd is. Goed voornemen voor
het lopende jaar? Minder klagen en meer opbouwen.”

mei
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Deelnemer Klankbordgroep: Bart Jonkman

Deelnemer Klankbordgroep: Diana Ewouds

Functie: medewerker bij Samen Veilig Midden-

Functie: jeugdbeschermer bij Samen Veilig

Nederland (SVMN)

‘Als je je houdt aan de beroepscode, hoef je
je nergens zorgen over te maken’

‘Door te voldoen aan de eisen van de
SKJ-registratie kun je weer hardop
zeggen dat je als jeugdzorgwerker een
echte professie hebt.’

“Ik heb me al in 2014 ingeschreven en voldeed meteen
aan alle eisen. Ik vind de oprichting van SKJ een goede

“Sinds ik lid ben van de Klankbordgroep, voel ik

zaak. Jeugdzorgwerkers zijn hiermee geregistreerd bij

me soms een intermediair. Aan de ene kant sluis ik

een organisatie die een bijdrage levert aan de kwaliteit

klachten vanuit mijn werk door. Zo kreeg een collega

van ons beroep. Het kaf wordt daarmee van het koren

aan het eind van een vrijdagmiddag een brief met de

gescheiden; het maakt mij nog trotser op mijn werk

mededeling dat er een aanklacht tegen haar was in-

als jeugdbeschermer.

gediend. Er was niemand meer bereikbaar om haar

Natuurlijk heb ik ook wel eens geen zin om wéér te

uitleg te geven. Een angstig weekend was het gevolg.

bewijzen dat ik mezelf ontwikkel. Dat is toch weer

Daar wordt echt naar geluisterd. SKJ stuurt nu een

extra administratie. Maar reflecteren op mijn werk

dergelijk bericht niet meer net voor een weekend.

deed ik al wel. Bij mijn organisatie houden we regel-

Aan de andere kant probeer ik op mijn werk duide-

matig leerbijeenkomsten, waarbij we elkaars houding

lijk te maken dat SKJ geen boosdoener is, maar de

en acties bespreken. Volgens mij is de kern van mijn

mogelijkheid biedt om weer trots te zijn op je werk.

werk: weten wat ik waarom doe en hoe ik met mijn

Zo hebben we zo’n ‘enge’ SKJ-medewerker uitgeno-

cliënt omga.

digd om meer te vertellen over de vereiste intervisie.

Ik merk weleens aan collega’s dat ze angstiger zijn om

Veel werd duidelijker. In plaats van een boek schrij-

fouten te maken, omdat ze nu als geregistreerden per-

ven, kun je ook een presentatie over je werk houden

soonlijk aangesproken kunnen worden op hun werk.

bij het wijkteam. Als je maar goed nadenkt over je

Maar door de registratie-eisen en het tuchtrecht van

werk en handelwijze, en respons vraagt aan collega’s.

SKJ ben je als jeugdzorgwerker juist beter beschermd.

Sinds SKJ op mijn werk kwam, is er ook veel meer

Als je je houdt aan de beroepscode, hoef je je nergens

aandacht voor intervisie. Ik help anderen vaak met

zorgen over te maken. SKJ geeft net die extra prikkel

het invullen van dat onderdeel.”

om het nog beter te doen!”

juni
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SKJ heeft een College van Toezicht dat is belast met tuchtrechtspraak in eerste aanleg.
Het College van Toezicht kan bij gegronde klachten tuchtmaatregelen opleggen.
Lex Mooy: “In de naaste toekomst zullen we strenger worden, maar daar hoeven de
professionals zich geen zorgen over te maken.”

‘Het lidmaatschap
van het college
heeft mij verrijkt!’
Lex Mooy is
plaatsvervangend
voorzitter van het
College van
Toezicht van SKJ

“Ik snap maar al te goed dat mensen erg moeten wen-

Neem een complexe echtscheiding met een boze, ge-

nen aan het feit dat ze door een tuchtcollege persoon-

frustreerde vader die vastbesloten is zijn gram te ha-

lijk aangesproken kunnen worden op beslissingen en

len, bij wie dan ook. In de ogen van zo’n man kun je

handelingen. Voor met name jeugdzorgwerkers is dat

het als hulpverlener bijna niet goeddoen.

bijna een cultuuromslag. Daar hebben we in het begin

Verder houden we rekening met de enorm zware

ook rekening mee gehouden. In de naaste toekomst

werkdruk. Maar wel afgezet tegen wat van een jeugd-

zullen we strenger worden, maar daar hoeven de pro-

zorgwerker verwacht mag worden. Het is belangrijk

fessionals zich geen zorgen over te maken. Als ze zich

dat professionals inzien wat ze fout hebben gedaan

naar eer en geweten aan de beroepscode houden en

en dat ze daarop reflecteren. We wegen vooral mee als

kunnen uitleggen waarom ze afwijken van de richtlij-

dat niet gebeurt. Zo was er een gezinsvoogd die de kin-

nen en protocollen, is er niets aan de hand.

deren al verteld had dat ze uit huis geplaatst zouden

Het afgelopen jaar is de beroepscode een prima instru-

worden, terwijl er nog geen ander huis was. De kans

ment gebleken voor het toetsen van de klachten. Dat

daarop was zelfs bijzonder klein. Die gezinsvoogd is

komt vooral doordat de code breed te interpreteren is.

bij mij aan het verkeerde adres als hij vervolgens zegt:

In feite wordt die ruimte door onze beslissingen inge-

‘Daar ga ik niet over.’

vuld. Zo ontstaat er een gedegen jurisprudentie, waar-

Ik ben blij dat we als college tot nu toe alle beslissingen

door jeugdzorgwerkers nog beter weten hoe zij binnen

unaniem hebben kunnen nemen. Het lidmaatschap

die code kunnen werken.

heeft mij verrijkt. Ik heb meer inzicht gekregen in de
omstandigheden waaronder jeugdzorgwerkers moe-

Unanieme beslissingen

ten functioneren. En dan al die onschuldige kinderen,

We kijken ook heel goed onder welke, vaak zware,

die het slachtoffer worden van de strijd tussen hun ou-

omstandigheden een professional moet functioneren.

ders. Het doet me veel.”

juni
Op 1 juni 2016 heeft SKJ de tienduizendste vooraanmelding voor beroepsregistratie goedgekeurd. 36 | 37
Taart was er niet, maar Ineke Hoekstra blikt wél tevreden terug op het achterliggende jaar. Ze is
vooral blij met de rol van de werkgevers. Die hebben de vooraanmelding heel actief onder de aandacht gebracht, en ook de registratie per 2018 alvast op de agenda gezet.

Ineke Hoekstra is secretaris
van het programma
Professionalisering
Jeugdhulp en Jeugdbescherming
(PJ&J)

‘De vooraanmelding
levert ons
een prachtig overzicht’

“Professionals die zich nog niet kunnen registreren,

Actieve werkgevers

mogen zich sinds 1 juli 2015 wel alvast vooraanmelden

Wat ik het afgelopen jaar erg positief vond, is dat werk-

bij SKJ. Het gaat om beroepskrachten die werken op

gevers de vooraanmelding heel actief bij hun professi-

hbo-niveau, zoals agogen in de GGZ, sociaal werkers,

onals onder de aandacht hebben gebracht. Datzelfde

begeleiders in de gehandicaptenzorg, thuisbegeleiders

geldt voor de toekomstige beroepsregistratie; ook die

en cliëntondersteuners.

is door de werkgevers alvast op de agenda gezet.

In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders

Het zijn de professionals zélf die zich uiteindelijk moe-

verantwoorde hulp moeten verlenen. Dat doen zij

ten registreren. Maar verdere professionalisering van

onder andere door de juiste professional op de juiste

de jeugdhulp en jeugdbescherming kan alleen slagen

plaats in te zetten. Met de vooraanmelding maken

als ook werkgevers zich daarvoor inzetten. Op heel

professionals kenbaar dat zij werk doen dat door een

veel plaatsen gebeurt dat gelukkig al.

geregistreerd professional moet worden gedaan, en
dat zij straks geregistreerd willen worden bij SKJ. Per

Rol PJ&J

1 januari 2018 is registratie voor deze beroepsgroep na-

In PJ&J ontwikkelen we de beroepsregistratie voor

melijk verplicht.

hbo’ers. Dit betekent dat beroepsverenigingen, onderwijs, brancheorganisaties, gemeenten en SKJ er samen

Prachtig overzicht

mee bezig zijn. Dat verschillende partijen gezamenlijk

Op 1 juni 2016 heeft SKJ de tienduizendste vooraan-

aan een belangrijke opdracht werken, maakt PJ&J een

melding goedgekeurd. Aan het eind van het jaar had-

uniek programma.

den zich twaalfduizend professionals vooraangemeld.

Maar het is ook een tijdelijk programma. En nu de defi-

We denken dat het hier ongeveer bij blijft. Vooraan-

nitieve registratie in zicht komt, wordt de zelfstandige

melding is niet wettelijk verplicht. Daarom zullen er

positionering en profilering van PJ&J minder relevant.

ook professionals zijn die deze fase overslaan en zich

Alle partners voelen zich verantwoordelijk om de pro-

registreren zodra dat kan.

fessionalisering handen en voeten te geven. Ik vind het

De vooraanmelding levert ons een prachtig overzicht

belangrijk dat zij zich als zodanig kunnen profileren en

op van de professionals die straks waarschijnlijk in

zelf het gezicht kunnen zijn van die professionalisering

aanmerking willen komen voor beroepsregistratie.

in het veld.”

juli
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“In 2016 hebben we een verschuiving gezien van registreren naar herregistreren. Daarbij moet je als hulpverlener in de jeugdzorg kunnen aantonen dat je
jezelf blijft ontwikkelen en bekwamen. Dat je ooit de juiste papieren hebt
behaald, is niet voldoende om aan de kwaliteitseisen voor de herregistratie bij SKJ te voldoen”, aldus Rolinka Linthorst.

Rolinka Linthorst is
hoofd afdeling registratie

‘De beoordeling van reflectie
ligt het meest gevoelig’

Voor die herregistratie chec-

Het afgelopen jaar waren er heel veel vragen van

ken we elke vijf jaar de dos-

werkgevers. Zij blijken zich steeds meer te realiseren

siers op scholing, reflectie en de

wat professionalisering voor hen betekent, en dat zij

zogenoemde vrije ruimte. Activiteiten

alleen nog mogen werken met geregistreerde hulp-

in die laatste categorie kunnen enorm va-

verleners. Dit geldt niet alleen bij het aannemen van

riëren. Bijvoorbeeld van een presentatie over

nieuwe werknemers; elke jeugdprofessional moet van

autisme tot het schrijven van een boek over een on-

zijn werkgever de kans krijgen aan de registratie-eisen

derwerp dat relevant is voor de jeugdzorg.
De beoordeling van reflectie ligt het meest gevoelig.
Vanwege de persoonlijke invulling, maar ook omdat
reflectie lastig te toetsen is. We bedoelen er natuurlijk
niet mee dat je je werkdag met collega’s bij de koffiemachine doorneemt. We verwachten dat je aantoonbaar bezig bent met jouw rol in het hulpverleningsproces. Wat kan anders? Hoe los ik dit op? Bespreek
dat met collega’s, een gedragswetenschapper of leidinggevenden.

te voldoen.”

juli
Het kloppende hart van SKJ: de registratie afdeling

De aanvragen zijn met een volgende
gemiddelde doorlooptijd door SKJ behandeld:

In 2016 zijn 69 dossiers voorgelegd aan de NVO met

• Aanvraag registratie tot jeugdzorgwerker:

In 2016 zijn 204 dossiers voorgelegd aan het NIP met

7 dagen.

een maximale doorlooptijd van 2 maanden.
een maximale doorlooptijd van 3 maanden.

• Aanvraag registratie tot psycholoog:

Elke werkdag - tussen 9:00 en 16:30 uur - gaat
op de afdeling registraties onafgebroken de
telefoon. SKJ wordt gebeld door professionals,
werkgevers, cliënten… En bijna altijd krijgen
de bellers direct antwoord op of hulp bij de
vragen die ze hebben.
Dat terwijl de medewerkers van deze afdeling
maandelijks ook nog eens gemiddeld meer dan
1.100 mails beantwoorden.

In 2016 hebben zich weer heel veel professionals in
het jeugddomein zich bij SKJ geregistreerd.

50 dagen tussen 1-1-2016 en 1-8-2016.

Doorlooptijd

En 9 dagen vanaf 1-8-2016 tot 31-12-2016.

De doorlooptijd van het NIP was in de eerste helft

• Aanvraag registratie tot orthopedagoog:

van 2016 relatief lang. Vanwege incomplete advies-

Aantal geregistreerde jeugdzorgwerkers in 2016: 		3.581

52 dagen tussen 1-1-2016 en 1-8-2016.

aanvragen werd er geen advies gegeven en moest de

Aantal geregistreerde psychologen in 2016: 		1.155

En 9 dagen vanaf 1-8-2016 tot 31-12-2016.

professional lang wachten. Tegenwoordig komt de

Aantal geregistreerde orthopedagogen in 2016: 		2.199
Totaal aantal geregistreerden in 2016: 		6.905
Daarmee is het totaal aantal geregistreerden: 		28.171 		
• jeugdzorgwerkers: 22.734
• pedagogen: 3.684
• psychologen:

1.753

commissie van het NIP een keer per kwartaal bij el-

Speciale behandeling

kaar en worden alle aanvragen vanuit SKJ tegelijker-

In 2016 is een aantal dossiers voorgelegd aan de

tijd beoordeeld. Dit werkt sinds augustus 2016 goed.

NVO en het NIP. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager

De doorlooptijd van de NVO ligt op maximaal

een afwijkende studierichting heeft gevolgd.

2 maanden. Soms is dat sneller.

In sommige gevallen leidt dit tot een
scholingsadvies voor de aanvrager.

>
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juli

Cijfers 2016: telefoon 		

Herregistratie: we zijn begonnen
• In 2016 is de herregistratie voorzichtig op gang

Categorie

Aantal

Accreditatie

1.091

Factuur

179

Herregistratie
GWS

426

Vooraanmelden

gekomen. Er zijn 204 herregistraties goedgekeurd.

Professionals - niet zijnde jeugdzorgwerkers - die jeugdhulp

Dat brengt de stand van het totaal aantal goedge-

verlenen op een hbo-functie konden zich in 2016 vooraan-

keurde herregistraties op 216.

melden voor beroepsregistratie.

• Het totaal aantal ingediende herregistratie-

Vooraanmelding is geen beroepsregistratie, maar wel een

activiteiten/-documenten in 2016 is: 47.459.

eerste stap in die richting. Naar verwachting is uiterlijk

Het grootste deel betrof de kamer

1 januari 2018 volwaardige beroepsregistratie mogelijk voor een

jeugdzorgwerker: 44.083.

groot deel van de professionals die onder vooraanmelding

Herregistratie JZW

2.425

Contact met SKJ: meer dan 32.500 keer

Klacht

58

• Totaal in de kamer psychologen: 910.

De professionals weten SKJ inmiddels prima te vinden.

Registraties

5.767

• Totaal in de kamer orthopedagogen: 2.445.

De cijfers spreken voor zich. Er zijn bijna 13.000 e-mails

Vooraanmelden

2.538

binnengekomen over registraties.

Werkgever

551

Deze aantallen betreffen alle activiteiten bij elkaar.

Dat brengt de totaalstand van het aantal goedgekeurde

Het team van de afdeling registraties heeft deze mails ge-

Lege cellen

6.493

Goedgekeurde, afgekeurde en nog niet beoordeelde.

vooraanmeldingen op 12.385.

Totaal

19.528

Werk aan de herregistratie-winkel!

• Er zijn 723 vooraanmeldingen omgezet naar een registratie.

Een groot aantal jeugdprofessionals heeft nog

• 1 51 registraties zijn omgezet naar een vooraanmelding.

geen documenten voor de herregistratie in zijn

• In 2016 zijn er 2.538 telefoontjes beantwoord over

middeld binnen 7 dagen beantwoord. Daarnaast zijn er
maar liefst 19.528 telefoontjes naar SKJ gepleegd over
allerhande onderwerpen.

vallen en die zich op dit moment nog niet kunnen registreren.
• In 2016 hebben 5.838 professionals zich vooraangemeld.

• De gemiddelde doorlooptijd betreft 4 dagen.

dossier geüpload. Het gaat om:
• jeugdzorgwerkers: 10.296
• psychologen: 1.478
• orthopedagogen: 3.020
Totaal aantal professionals: 14.794
Veel professionals moeten
dus in 2017 in actie komen.

vooraanmelden.
• Er zijn 3.698 mailtjes beantwoord.
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Hans Bosman is voorzitter van de Raad van Advies van SKJ
Het is augustus. Iedereen is met vakantie of doet het rustiger aan, maar de Raad van Advies
slaapt nooit. Ook in 2016 kwam de raad weer met unanieme adviezen aan het bestuur, bijvoorbeeld om de rol van SKJ naar gemeenten te verduidelijken. Naast de successen zijn er aandachtspunten. Hans Bosman vertelt.
“De Raad van Advies adviseert het bestuur van SKJ ge-

Ook in de toekomst willen we unanieme adviezen aan

vraagd en ongevraagd. Meestal krijgen we een verzoek

het bestuur blijven geven. Dat moet lukken als de di-

om advies, al gebeurde dat in 2016 minder vaak dan in

verse partijen in de Raad van Advies door de SKJ-bril

2015. Logisch, als je je bedenkt dat 2015 het beginjaar

blijven kijken en hun eigen belang opzij zetten.

van SKJ was.

Nieuwbouwwijk
In de Raad van Advies zitten verschillende partners uit

De Raad van Advies adviseert eigenlijk voorname-

het veld van jeugdhulp en jeugdzorg: werkgevers, ou-

lijk over registratie en accreditatie. Maar ook over

ders en verzorgers, gemeenten en beroepsverenigin-

organisatie-vraagstukken. Het gaat dan onder meer

gen. Die hebben allemaal hun eigen mening, visie en

over de strategie en profilering van SKJ. Verder kijkt de

belangen. Soms zijn die lastig te overbruggen. Ik ben

raad zijdelings naar het tuchtrecht.

dan ook blij dat we in 2016 - net als in 2015 - steeds met

De samenwerking met het bestuur en de tuchtcolle-

unanieme adviezen konden komen. Die zijn belang-

ges is tot nu toe prima geweest en onze adviezen zijn

rijk, want SKJ handelt vanuit een zo breed mogelijk

opgevolgd. Mogelijk komt dat omdat SKJ een nieuwe

draagvlak. Het bestuur heeft daarom weinig aan een

organisatie is. Vergelijk het met een nieuwbouwwijk.

advies gebaseerd op ‘vijf stemmen voor en vier tegen’.

Daar slaan de bewoners in eerste instantie de handen
ineen om bijvoorbeeld de tuinen mooi aan te leggen.
Pas later kunnen er barstjes ontstaan in de samenwer-

‘SKJ wil niet op de stoel van de beroepsverenigingen zitten.
We bestaan naast elkaar en zijn sterk met elkaar’

king. Bij SKJ zijn die er nog niet. We moeten ons best
doen dat zo te houden!

>
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Hans Bosman:
Continuïteit
Medio 2016 heb ik wel mijn zorg uitgesproken over de

Een ander doel was in 2016 verder inhoud te geven aan

continuïteit in de samenstelling van de Raad van Ad-

een transparant en velddekkend registratiesysteem

vies. Het is belangrijk dat het brede veld is vertegen-

waar de betrokken professionals achter kunnen staan.

woordigd, en dat de leden een poos in de raad blijven.

Helaas is het definiëren van de herregistratie-eisen

Helaas is het afgelopen jaar een aantal mensen ver-

door PJ&J vertraagd. Als Raad van Advies hebben we

trokken vanwege overbelasting. We zijn nu weer op

daar ons definitieve oordeel dus nog niet over kunnen

volledige sterkte en ik hoop dat dit zo blijft. Continuï-

geven.

teit is een pijler van onze advisering.

Beroepsverenigingen
Informatie voor gemeenten

De beroepsverenigingen vinden dat SKJ soms op hun

Een doel voor 2016 was om de rol van SKJ naar het

stoel gaat zitten. Dat zijn althans de signalen die we

maatschappelijk veld te verduidelijken. Neem bijvoor-

krijgen. Maar dat is niet SKJ’s intentie en dat willen

beeld de gemeenten. Zij zijn sinds de invoering van de

we in 2017 duidelijk maken. De beroepsverenigingen

Jeugdwet nieuwe spelers bij jeugdhulp, maar zij wis-

hebben een nadrukkelijke eigen rol. We bestaan naast

ten niet wat SKJ nu precies doet. Daar moest aandacht

elkaar en zijn sterk met elkaar.

voor komen. De Raad van Advies heeft meegedacht

Het is bijzonder de eerste periode van SKJ te mogen

over de manier waarop dat zou kunnen. Dit heeft ge-

meemaken in de rol van voorzitter van de Raad van

resulteerd in een pagina op de website van SKJ met

Advies. Vanuit een ingewikkelde technische proble-

informatie voor gemeenten en een brochure die SKJ

matiek is er snel een goedlopende organisatie ont-

naar elke gemeente heeft gestuurd.

staan. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

september
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In september zaten SKJ, BPSW, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Hogescholen samen om
de tafel. Onderwerp van gesprek was het verplichte uitstroomprofiel voor jeugdzorgwerkers
per 2017. De partijen besloten deze registratie-eis een jaar uit te stellen. Magteld Beun legt uit
waarom. Verder vertelt ze wat SKJ en BPSW in 2016 voor elkaar konden betekenen.

Magteld Beun is
senior stafmedewerker van BPSW*

‘Langzaam bereiken we
de vakinhoudelijke verdieping
waar registratie voor bedoeld is’

“Al vóór de Jeugdwet heeft de Vereniging Hogescholen

In de knel

een uitstroomprofiel gemaakt voor jeugdzorgwerkers.

Maar sinds de nieuwe Jeugdwet is het lastiger te

Dit gold als registratie-eis voor jeugdzorgwerkers die

definiëren wat jeugdzorg precies is.

aan de slag gingen in de gecertificeerde instellingen

Een nieuwe groep moet zich volgens deze wet gaan

ten tijde van de Wet op de jeugdzorg.

registreren: de professionals die op hbo-niveau in het

Toen de registratie in 2013 van start ging, was er een

brede jeugddomein werken. Hoewel zij zich nog hele-

overgangsregeling voor de professionals die al in de

maal niet als ‘brede jeugdhulpwerker’ kúnnen regis-

jeugdzorg werkten. Deze stelde weinig eisen aan hun

treren, is er wel ‘registratiedruk’ vanuit organisaties en

vooropleiding of diploma’s. De professionals hadden

gemeenten ontstaan. Een aantal wil alleen nog wer-

immers al werkervaring opgedaan naar tevredenheid

ken met geregistreerde professionals.

van hun werkgevers.

De genoemde professionals kunnen zich weliswaar

Langzaam maar zeker kwam er echter een eind aan

vrijwillig vooraanmelden, maar sommige aanbieders

deze brede regeling. Vanaf 1 januari 2017 zou voor elke

vinden dit niet genoeg. De professionals dreigen hun

professional in het jeugddomein een specifieke diplo-

baan te verliezen als zij zich niet registreren. Dat kan

ma-eis gaan gelden: hsao met het uitstroomprofiel

op dit moment alleen nog maar als jeugdzorgwerker.

jeugdzorgwerker.

Maar daarvoor komen deze professionals niet in aanmerking; zij komen immers niet vers van de opleiding
en het ontbreekt hun daardoor aan het vereiste uitstroomprofiel. 			

* Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

>
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Magteld Beun:
Als was vastgehouden aan de registratie-eis met uit-

In gezamenlijke nieuwsbrieven hebben we de afzon-

stroomprofiel per 2017, zouden deze professionals in de

derlijke verantwoordelijkheden uitgelegd. Ook heeft

knel komen. Zij zouden hun werk in het jeugddomein

BPSW een plek gekregen op de nieuwe website van

niet meer kunnen uitvoeren. Dat vinden we een on-

SKJ.

wenselijke situatie.
We hebben daarom besloten de registratie-eis uit te

Verdieping

stellen tot 1 januari 2018. Vanaf dat moment kunnen

Door de onduidelijkheid over wie wat doet, kreeg SKJ

alle professionals die in het brede jeugddomein wer-

veel vakinhoudelijke vragen. Die hoorden bij BPSW

ken op een hbo-functie of hoger zich registreren als

en daarom kregen de bellers het advies contact op te

‘professional jeugd en gezin’. Er hoeft dan niemand

nemen met de beroepsvereniging. Dat leidde weleens

meer buiten de boot te vallen.

tot irritatie bij de jeugdzorgwerkers die geen lid zijn
van de vereniging. Samen met SKJ hebben we geke-

Wie heeft welke rol?

ken hoe we die groep tegemoet konden komen. Alle

Verder zijn BPSW en SKJ in 2016 op zoek gegaan naar

jeugdzorgwerkers die naar SKJ bellen met vakinhou-

manieren om jeugdzorgwerkers uit te leggen welke rol

delijke vragen, worden nu doorverbonden met BPSW,

de beide organisaties hebben. Dat is nog niet iedereen

ook als ze geen lid zijn van de beroepsvereniging. Wij

duidelijk. Professionals denken vaak dat SKJ hun de

beantwoorden de vraag en leggen meteen het verschil

registratie-eisen en de beroepscode oplegt, maar reali-

uit tussen SKJ en BPSW. Wij hopen dat de jeugdzorg-

seren zich niet dat deze bedacht zijn door de beroeps-

werkers zich daarna bij ons aanmelden als lid.

vereniging. In die zin zijn BPSW en SKJ twee kanten

Ik merk dat BPSW steeds meer vragen krijgt die

van dezelfde medaille.

voortkomen uit de registratie-eisen. Bijvoorbeeld: ‘Ik
heb een lastige cliënt en ben bang dat die gaat klagen.
Wat kan ik doen om dit te voorkomen?’ Dat is positief;
langzaam maar zeker bereiken we de vakinhoudelijke
verdieping waar de registratie voor bedoeld is.”

oktober
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Onlangs is José Manshanden benoemd tot ambassadeur van het zorglandschap specialistische
jeugdhulp. Ook zit ze namens de VNG in de stuurgroep PJ&J. “Ik ben optimistisch. Er worden
grote stappen gemaakt.”

José Manshanden is directeur sociaal van de gemeente Utrecht

‘Je kunt niet ineens van de kelder naar zolder’

“In de gemeente Utrecht hebben wij ervoor gekozen de

een aparte specialisatie jeugd en gezin in het wijk-

rollen van opdrachtgever en werkgever van elkaar te

team. Persoonlijk ben ik daar wel voorstander van.

scheiden. Onze jeugd- en gezinswerkers zijn in dienst

De samenwerking tussen de eerstelijnsjeugdzorg en

van een particuliere stichting met een eigen directie.

de gespecialiseerde hulp loopt vaak niet soepel, waar-

Andere gemeenten hebben andere keuzes gemaakt,

door een warme overdracht niet lukt. Ook de jeugd-

maar wij wilden jeugdhulp nadrukkelijk op voldoende

zorginstellingen zelf hebben het nog moeilijk: die

afstand van de politieke sturing houden. Als gemeente

moeten soms met verschillende gemeenten verschil-

kunnen wij nu de bestuurder van de stichting aanspre-

lende contracten afsluiten. Allemaal waar. Maar als je

ken wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn. Over de

terugkijkt naar ‘vroeger’, de tijd waarin jeugdhulp en

werkgeversrol in de jeugdhulp moet niet te licht wor-

jeugdbescherming vooral door acht financiers werden

den gedacht. Het gaat om werk dat veel professionali-

aangestuurd, zie ik nu al echte resultaten.

teit vraagt en vaak een bijzondere dynamiek kent.

Pure winst!

Brochure voor gemeenten

Speciaal voor gemeenten is op 7 oktober de
brochure ‘Jeugdhulp is geen kinderspel’
verschenen. U kunt deze downloaden via
de website van SKJ: www.skjeugd.nl

Uitdagingen

Zo waren we voor de invoering van de nieuwe Jeugd-

Ik ben enthousiast over wat we de afgelopen tijd in het

wet kampioen uithuisplaatsen. Nergens in Europa was

jeugddomein met elkaar hebben bewerkstelligd. Na-

de residentiële zorg zo groot als hier. Sinds 2014 is het

tuurlijk hoor ik de kritische geluiden ook, maar het is

aantal uithuisplaatsingen aanzienlijk teruggebracht.

onmogelijk in een paar jaar van de kelder naar zolder

Dit mede dankzij de zorg dichter bij huis, bijvoorbeeld

te komen.

vanuit de wijkteams. Pure winst voor die kinderen en

Ik realiseer me dat er nog een wereld te winnen is en

gezinnen!

dat er grote uitdagingen voor ons liggen. Ik noem er

Er wordt veel meer samengewerkt door diverse instel-

een paar: de wijkteams zijn vaak nog erg verschillend

lingen. In grotere steden is die samenwerking inmid-

van karakter en kwaliteit. Dit kan onduidelijkheid ge-

dels beter geborgd, in kleinere minder. Maar toch ben

ven in de samenwerking. Niet altijd is gekozen voor

ik optimistisch. Er worden grote stappen gemaakt.”

oktober
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Deelnemer Klankbordgroep: Tineke Rademaker
Functie: jeugdbeschermer en coördinator gesloten
plaatsingen bij William Schrikker Jeugdbescherming

Niet klagen maar oplossen

& Jeugdreclassering

Iets anders wat me - ook in 2016 - weer is opgevallen,
“Ik heb negen jaar ervaring als jeugdzorgwerker. Het

erg zoekend waren, vallen de dingen inmiddels meer

is de toegenomen werkdruk. De caseload gaat bij-

feit dat ik me verplicht moet registreren, heeft op

op hun plek. Als de kaders duidelijk zijn, wordt het

voorbeeld omhoog doordat de normering voor een

mijn eigen professionele leven niet zoveel invloed.

ook makkelijker om daar soepeler mee om te gaan.

case omlaag gaat. Taken waarvoor we vroeger com-

Ook zonder de verplichting tot bijscholing volgde ik

Hierdoor komt er ruimte om te doen waar de transi-

pensatie kregen, zitten inmiddels grotendeels in het

extra trainingen, nam ik deel aan in- en externe werk-

tie volgens mij onder meer voor bedoeld is: het bie-

standaard-takenpakket. Collega’s vallen soms lang-

groepen, enzovoort. Gewoon, omdat ik het interes-

den van maatwerk.

durig uit. Dat leidt ertoe dat het werk door minder

sant vind me te verdiepen in de materie.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Als jeugdzorgwerker

mensen gedaan moet worden en de werkdruk nóg

In ons vakgebied zie ik vanwege de beroepsregistra-

kun je met heel veel verschillende gemeenten te ma-

groter wordt. Deze ‘trends’ zie ik bij meerdere orga-

tie wel een verschuiving. Er is onrust ontstaan door-

ken hebben. Sommige regelingen gelden in de ene

nisaties terug. Ik vind het zo zonde als ik goede colle-

dat je als professional je eigen beroepsverantwoor-

regio, terwijl het elders weer op een andere manier

ga’s zie uitvallen of vertrekken vanwege de werkdruk.

delijkheid hebt, en kunt worden afgerekend via het

werkt.

Daarom is mijn wens voor het komende jaar: een

tuchtrecht. Niet alleen jeugdzorgwerkers met erva-

Je ziet ook wel dat er toch weer wachtlijsten ont-

lagere werkdruk. Maar dan goed aange-

ring hebben een omslag moeten maken, ook starters

staan, mogelijk doordat de wijkteams hun taken af-

pakt, geen symptoombestrijding.

hebben het lastig. De combinatie van werkdruk en

bakenen en hun eigen gebied afschermen. Dit geeft

Persoonlijk ben ik wel tevreden. Het

zelf de eindverantwoordelijkheid dragen, is niet voor

zowel cliënten als jeugdzorgwerkers soms het gevoel

lukt mij prima om mijn werk goed te

iedereen weggelegd. Je wordt geacht alles nog meer

dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

doen én daarnaast energie te halen uit

dan eerst te documenteren in je dossier. Je keuzes

Wat ik jammer vind, is dat ik een groot gedeelte van

zaken die mijn professionele ontwikke-

moet je duidelijk onderbouwen. Ik vind het daarom

mijn tijd kwijt ben met uitzoeken hoe iets werkt. Dat

ling ten goede komen. Ik denk dat dat lukt

belangrijk nieuwe collega’s goed in te werken. Hoe

komt ook omdat het regelmatig verandert. Liever

omdat ik goed prioriteiten kan stellen en

maken ze goede afwegingen en hoe registreren ze

zou ik die tijd aan mijn cliënten besteden. Tegelijker-

‘nee’ durf te zeggen. Sowieso is mijn mot-

deze op de juiste manier?

tijd is dit de dynamiek van de tijd waarin we leven.

to: ‘Niet klagen maar oplossen!’ En niet

Gemeenten en zorgaanbieders zijn wel bereid mee te

getreurd als iets niet direct of alleen

Dynamiek van onze tijd

denken in het verminderen van de bureaucratie. De

op kleine schaal lukt. Alles wat je

Het afgelopen jaar heb ik positieve ontwikkelingen

uitvoering daarvan laat echter nog weleens op zich

wél kunt veranderen, is al winst.”

gezien. Waar de wijkteams bijvoorbeeld de eerste tijd

wachten.
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“In 2016 is het aantal tuchtzaken verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. In korte tijd
hebben klagers SKJ dus weten te vinden. Dat is mooi, maar tegelijkertijd kunnen we daaruit
concluderen dat er veel ontevredenheid heerst over jeugdzorg. En dat is minder mooi,” vindt
Caroline Abbing.

Caroline Abbing is stafmedewerker/secretaris op de afdeling tucht van SKJ

‘Eerste check bij SKJ:
is de klager aan
het juiste adres?’

“We hopen dat professionals het tuchtrecht op den

We krijgen namelijk ook klachten binnen die niet zo-

duur niet alleen zullen ervaren als een dreiging. We

zeer toezien op het individuele handelen van de jeugd-

willen graag dat ze ook het hogere belang gaan in-

professional, maar meer een algemene noodkreet zijn.

zien: het maken van een slag in de professio-

Er is pas sprake van een tuchtklacht als deze toeziet op

nalisering van de jeugdzorg. Om dat laatste

beantwoording van de vraag: is de beroepsbeoefenaar

te bereiken, moeten we bij binnenkomst

bij het beroepsmatig handelen binnen de grenzen van

strak beoordelen of de tuchtklacht bij

een redelijk bekwame beroepsuitoefening gebleven?

SKJ aan het juiste adres is.

Ondanks de laagdrempeligheid beoordeelt SKJ klachten aan het begin van het traject nu strenger dan een
jaar geleden.”

Brochure tuchtrecht
‘Het tuchtrecht van SKJ’ is de naam van de brochure
die in 2016 is gemaakt. Deze is er zowel in print als
digitaal. Downloaden kan gratis via de website van
SKJ: www.skjeugd.nl.
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Ze heeft een pittige taak, maar vindt het ook bijzonder dat ze kan bijdragen aan de uitwerking
van de beroepscode voor professionals. Eveline Jacquemijns legt uit hoe het College van Toezicht te werk gaat, en waarom het tuchtrecht voor zowel de klager als beklaagde ingrijpend is.

Eveline Jacquemijns is voorzitter
van het College van Toezicht

‘Een tuchtrechtelijke klacht
is geen sinecure’

“Het indienen van een klacht leidt niet altijd tot behan-

diep ingrijpen in het leven van de ouders en het kind.

deling. Dat blijkt wel uit de cijfers over 2016. Een klacht

Daarbij moet je je bewust zijn van alle regels, richtlij-

moet namelijk goed onderbouwd zijn. De klager moet

nen en protocollen die je in acht moet nemen. Vaak

helder beschrijven welk gedrag waarom volgens de

gaat de tuchtklacht over een gebeurtenis van alweer

beroepsnormen niet door de beugel kan. Laat hij dat

even geleden. Als professional moet je dan de moed

achterwege, dan wordt de klacht niet in behandeling

vinden daar weer helemaal in te duiken.

genomen. Het gaat er niet om dat een professional
anders of beter had kunnen handelen, maar dat die

Zorgvuldig wegen

professional een beroepsnorm heeft overtreden. De

Op een hoorzitting laten we zowel de klager als de

bewijslast is dus zwaar.

beklaagde hun verhaal vertellen. We proberen de fei-

Als tuchtrechters zijn wij onpartijdig. Daarom moeten

ten boven tafel te krijgen. Ook dat is geen sinecure!

we terughoudend zijn met zelf klachten te destilleren

Er is vaak veel gebeurd en je ziet dat mensen erg aan-

uit het verhaal van een klager. Het is voor de klager

gedaan zijn. We proberen als tuchtcollege zorgvuldig

frustrerend als een klacht niet in behandeling wordt

te wegen. De belangen van beide partijen zijn immers

genomen. Bij het indienen van een klacht komt alle

groot.

boosheid weer naar boven. Dat kost veel energie. En

Voor klagers is het vaak heel moeilijk te reflecteren

dan snapt zo’n tuchtrechter je verhaal niet eens!

op hun gedrag. Voor beklaagden soms ook, maar het
wordt wél van hen verwacht. Het verbaast mij dat er

Poten in de klei

niet altijd gecommuniceerd wordt op meta-niveau.

Aan de andere kant is er de beklaagde. Voor een jeugd-

Het gebeurt soms zelfs dat een professional niet weet

professional is het ingrijpend te horen dat er een tucht-

wat dat is. Of een klacht nou gegrond is of niet, ik vind

klacht over je is ingediend. Je staat met je poten in de

dat een professional het gesprek moet kunnen aan-

klei en moet onder moeilijke omstandigheden - een

gaan over communicatie. Daar is naar mijn mening

zware caseload of meervoudige problematiek - ingrij-

nog wel wat te winnen.”

pende beslissingen nemen. Het gaat om besluiten die
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Het College van Toezicht

Tuchtklachten in 2016

• In 2016 zijn 214 nieuwe klachten binnengekomen bij

Iemand die een tuchtklacht wil indienen
tegen een SKJ-geregistreerde,
komt in eerste aanleg terecht bij het
College van Toezicht.
De klachten worden bekeken door - in 2016 vier secretarissen, juristen,
die nauw samenwerken met de voorzitters
van de tuchtcolleges.

het College van Toezicht. Hiervan staan er 74 nog

niet in behandeling genomen zonder voorzitters-

16.xxx staan voor de komende maanden ingepland

open (en zijn er dus 142 afgehandeld/gesloten). In

beslissing. Hiervan zijn 23 zaken ingetrokken door

op een hoorzitting. 5 zaken met zaaknummer 16.xxx

2016 zijn nog 3 klachten uit 2014 en 52 tuchtklachten

de klager. 26 beklaagden bleken niet geregistreerd.

zijn zonder hoorzitting afgedaan op de stukken.

uit 2015 behandeld.

17 zaken werden niet in behandeling genomen om-

• Met zaaknummer 16.xxx - tuchtklachten die in 2016
zijn ingediend - zijn er 87 zaken niet inhoudelijk be-

over het tuchtrecht van SKJ. Zo is er een film gemaakt
over de gang van zaken bij een tuchtzaak. Ook verscheen er een brochure, zowel digitaal als in print. De

werd aangevuld.

de klacht doorgezet. 1 klacht is ingetrokken.

• In 2016 zijn 61 zaken met zaaknummer 15.xxx behan-

tersbeslissing. In 4 gevallen was de beklaagde niet

deld met een hoorzitting, en 3 zaken met zaaknum-

geregistreerd, 16 keer werd de klacht na vraag om

mer 14.xxx.

dere reden een voorzittersbeslissing genomen.
• Er zijn ook zaken niet in behandeling genomen zon-

In 2016 is veel energie besteed aan de communicatie

bemiddeld. In 3 van deze zaken heeft de klager toch

handeld. Dit is 21 keer gebeurd middels een voorzit-

aanvulling niet aangevuld, en 1 keer werd om een an-

• In 2016 zijn 4 zaken (met zaaknummer 16.xxx)

dat de klacht, na een verzoek van SKJ, niet verder

• In 2016 zijn 50 zaken met zaaknummer 16.xxx behandeld met een hoorzitting. 16 zaken met nummer

Vanuit al deze klachten zijn de volgende
maatregelen opgelegd:
Met zaaknummer 15.xxx is er 1 waarschuwing
opgelegd en 2 keer een berisping, waarvan 1 met een
voorwaardelijke schorsing.

der dat daar een voorzittersbeslissing voor werd in-

Met zaaknummer 16.xxx zijn 20 klachten gegrond

gezet. 66 van de klachten met nummer 16.xxx zijn

verklaard. Hierbij is 9 keer een waarschuwing opgelegd, 6 keer een berisping en 1 keer een voorwaardelijke schorsing. 4 keer was de klacht wel gegrond maar werd geen maatregel opgelegd.

website is geoptimaliseerd, met een duidelijk stuk over
de gehanteerde termijnen en met duidelijke handvat-

Overige analysepunten:

ten voor zowel klagers als beklaagden. Tot slot is er in

• 50 zaken zijn met zaaknummer 16.xxx

2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor be-

op zitting geweest. Daarvan zijn er 4

trokkenen bij het tuchtrecht van SKJ.

door een groot college behandeld en
46 door een klein college.
• Bij 10 zaken is een secretaris ingezet
die niet intern bij SKJ in dienst is
(externe zittingssecretaris).
In 2 zaken is er gewraakt. 1 is
afgewezen, de andere loopt nog.

60 | 61

november
62 | 63

Bemiddelaar Yolande de Best:

‘Bemiddelen blijft een zoektocht bij SKJ’
Het College van Beroep
Als het College van Toezicht een beslissing heeft genomen en de

Bemiddeling: een pilot

partijen - de klager of de beklaagde - in het ongelijk zijn gesteld,

Uit de cijfers blijkt dat er bij een ingediende tucht-

Bemiddelaar Yolande de Best: “Hoewel de resultaten

dan kunnen ze daartegen in beroep gaan bij het College van Be-

klacht slechts een kleine kans bestaat dat deze leidt

niet opzienbarend waren, zijn de bemiddelingsge-

roep.

tot het opleggen van een maatregel. Toch is er regel-

sprekken in de meeste gevallen constructief geweest.

matig sprake van een verstoorde relatie tussen klager
• I n 2016 zijn 17 beroepschriften binnengekomen bij het College van
Beroep. Daarnaast zijn nog 9 zaken uit 2015 behandeld.

en beklaagde. Bovendien hebben deze mensen ook na

Maar er waren uitzonderingen. Een van de klagers leek

het indienen van de klacht nog vaak met elkaar te ma-

bemiddeling te misbruiken om zijn gelijk nog meer

• 13 beroepschriften zijn afgesloten. In 8 van deze zaken heeft het

ken. Daarom is besloten ook bemiddeling vanuit SKJ

aan te tonen. Een andere keer waren de klagers wel-

CvB (een deel van) de beslissing van het CvT vernietigd, in 4 zaken

aan te bieden. Doel is de communicatie te verbeteren

iswaar erg positief over de bemiddeling, maar hadden

was de appellant niet-ontvankelijk en in 1 zaak werd de beslissing

en een toekomstige relatie te optimaliseren.

van het CvT bevestigd. In de 8 zaken waarin de CvT-beslissing
werd vernietigd, is in 4 gevallen de opgelegde maatregel ingetrok-

ze nóg hogere verwachtingen van de tuchtzaken.
Deze kwamen, kijkend naar de uitkomsten, echter

Helaas is het slechts in een gering aantal

niet uit. In weer een ander geval bleek de bedenktijd

ken. 1 keer werd de maatregel gehandhaafd, en 2 keer werd ervoor

gevallen tot bemiddeling gekomen. Het aantal

tussen het bemiddelingsgesprek en het intrekken van

gekozen geen maatregel op te leggen. 1 zaak werd door de CvB te-

bemiddelingen in 2016 is beperkt gebleven

de klacht te lang. Een eerdere toezegging om de klacht

rugverwezen naar het CvT.
• 4 beroepschriften worden in 2017 behandeld.

tot 4. Dit heeft voor een deel te maken
bemiddeling in het Tuchtrecht.

Waar gaan de klachten over?
• Communicatie
• Schade kind en/of gezin
• Ontbreken van vertrouwen
• Privacy

in te trekken, werd niet opgevolgd.

met onduidelijkheid over de optie
Wat zijn bijvoorbeeld de afwegingen
om wel of niet te bemiddelen?
Ook aan de klagers is bemiddeling
als een vrijblijvende optie
gepresenteerd.

Wel was zonneklaar dat de klagers erg positief waren over de ontmoeting met de beklaagden. Dat gold
andersom ook. De mogelijkheid om rechtstreeks met
elkaar te communiceren werd erg gewaardeerd. Klaarblijkelijk lukt dat in het ‘gewone’ systeem lang niet
altijd: het blijft een zoektocht. De pilot uit 2016 wordt

• Onjuiste/geen informatie

komend jaar uitgebreid. Wie weet levert dat betere re-

• Geen dossierinzage

sultaten op.”

• Partijdigheid
•O
 ntbreken of onjuiste inhoud van
plan van aanpak
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Jeugdzorgwerker Lenny
Huub Friele, directeur Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond:

“Die tuchtklacht maakte me best onzeker”
“Toen ik me bij SKJ registreerde, dacht ik dat er niet

“Tegen zeven medewerkers van onze organisatie zijn

zoveel voor mij zou veranderen. Maar na de cursus

inmiddels tuchtklachten bij SKJ ingediend. Natuur-

over onze beroepscode en de rol van SKJ daarin, werd

lijk was dat even schrikken, maar gelukkig bleken

ik me bewust van het grote verschil: vanaf nu was ik

alle tuchtklachten ongegrond. Dat betekent niet dat

en te toetsen. Bijvoorbeeld bij een mogelijke uithuis-

via het tuchtrecht zelf aanspreekbaar op mijn han-

we er niets mee doen. Sterker nog: alle uitspraken

plaatsing. Wat als de moeder niet opvoedkundig

delen. Beslissingen over het lot van een kind waren

van de tuchtcolleges van SKJ plaats ik op intranet.

bekwaam is, maar wel een innige band met haar

geen gedeelde verantwoordelijkheid meer. Ik werd

Op die manier probeer ik de angst daarvoor weg te

kinderen heeft? In zo’n geval wordt de medewerker

me bewuster van de manier waarop ik met cliënten

nemen bij medewerkers. Want die is er zeker. Som-

allereerst gesteund door het eigen basisteam. Daar-

en informatie over hen omga.

mige jeugdzorgwerkers overwegen zelfs dringende

naast kan hij of zij een beroep doen op de commissies

casussen niet meer aan te nemen. Onder druk van

Ethiek en Casuïstiek. De commissieleden, veelal ge-

Toch werd eind vorig jaar een tuchtklacht tegen mij

de lange wachtlijsten en omdat ze al zoveel op hun

dragswetenschappers, gaven onlangs in een dergelij-

ingediend bij SKJ. De klager stond bekend als iemand

bord hebben, zijn ze bang fouten te maken. In de uit-

ke situatie het advies nog eens te kijken of er naast de

met veel ongenoegen, dus ik maakte me geen grote

spraken op intranet lezen onze medewerkers dat met

familie een goed sociaal vangnet aanwezig was. Dat

zorgen. Wel werd ik onzeker. Ik ging in mijn hoofd alle

omstandigheden altijd rekening wordt gehouden.

bleek het geval, en de kinderen konden voorlopig bij

gesprekken met haar na: had ik toch iets verkeerds

Dat je niets te vrezen hebt als je binnen de werkom-

hun moeder blijven.

gedaan? Mijn advocaat stelde mij gerust en tijdens de

standigheden zorgvuldig volgens onze beroepscode
hebt gewerkt.

zitting bleek het college meer geïnteresseerd in haar
Wat door de komst van SKJ en het tuchtrecht echt

verhaal dan in mijn eventueel verkeerde handelen.

veranderd is, is dat dit advies niet meer dwingend

Daarna begon het nare lange wachten. De zitting

We proberen de tuchtzaken, maar ook klachten en

kan zijn. De uiteindelijke beslissing en verantwoor-

was in december en pas half februari kreeg ik de uit-

incidenten waar we zelf tegenaan lopen, te analyse-

delijkheid liggen nu bij de jeugdzorgwerker.

spraak. Die was gelukkig positief voor mij. Natuur-

ren en daar lering uit te trekken: de door SKJ zo gesti-

Of ik een gegronde aanklacht ook op

lijk was ik opgelucht, maar ik vraag me af hoe het in

muleerde reflectie. Zo werd een medewerker onlangs

intranet zou zetten? Meteen!

ingewikkelde gevallen gaat. Soms is het onmogelijk

fysiek aangevallen door een cliënt. Hoe hadden we

Daarvan kunnen we nog meer leren.”

het in ieders ogen goed te doen. Een ouder in een

dit kunnen voorkomen? Waren er al eerder signalen

complexe scheiding bijvoorbeeld, voelt zich al snel

van agressie? Waar kwam die agressie vandaan?

benadeeld als je een beslissing neemt waar hij of zij

Tegelijkertijd bieden we onze professionals tools

het niet mee eens is. Je wordt al snel van partijdigheid

aan om hun, vaak moeilijke, beslissingen te nemen

beschuldigd. Daar maak ik me weleens zorgen over.”
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SKJ en de beroepsvereniging NVO zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen werken ze aan
een stevige positie van SKJ. Daarnaast hebben ze er allebei belang bij dat geregistreerde
professionals óók lid zijn van hun beroepsvereniging. Hoe dat precies zit, verklaart Marlies Post.

Marlies Post is directeur van de NVO*

‘Samen werken we
aan een nog sterkere
positie van SKJ’

“De NVO is blij met SKJ als onafhankelijk, wettelijk

Samen werken we aan een nog sterkere positie van

erkend kwaliteitsregister voor het jeugddomein dat -

SKJ. De NVO doet dit onder andere door SKJ bij ge-

volwaardig naast het BIG-register - staat voor vakbe-

meenten onder de aandacht te brengen voor de in-

kwame professionals.

koop van jeugdhulp.

Sinds 2015 registreerden ruim 3.580 (ortho)pedagogen

In 2016 ontwikkelde de NVO een geactualiseerde be-

zich bij SKJ; masters en postmasters. De NVO bena-

roepscode, die ook SKJ aanhoudt. Speciaal voor de

drukt waar mogelijk de meerwaarde van registratie:

jeugdhulp stelde de NVO, samen met het NIP en de

een ge(her)registreerde professional laat zien dat hij

BPSW, richtlijnen op. Ook deze professionele stan-

zijn vak bijhoudt met werkervaring, scholing en super-

daarden zijn leidend voor SKJ.

visie/intervisie. Zo weten cliënten zich verzekerd van
kwalitatief goede zorg en hulpverlening, en kunnen

Wat biedt de NVO?

werkgevers met een gerust hart werkzaamheden aan

Voor SKJ is het belangrijk dat de beroepsverenigingen

de professional toevertrouwen.

waarmee ze vakinhoudelijk nauw samenwerkt, daadwerkelijk de beroepsgroep vertegenwoordigen. En

De NVO adviseert SKJ op vakinhoudelijk gebied, bij-

over de kennis en informatie beschikken om gedegen

voorbeeld over de normen voor registratie en her-

advies te geven. Daarom hebben zowel de beroeps-

registratie. Master-orthopedagogen die bij SKJ zijn

verenigingen als SKJ er belang bij dat professionals die

geregistreerd en die postmaster-orthopedagoog wil-

zich registreren bij SKJ, ook lid zijn of worden van hun

len worden, kunnen bij de NVO terecht voor advies,

beroepsvereniging.

begeleiding en beoordeling.
* Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen

>
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Marlies Post:
Voor de NVO is het een uitdaging om duidelijk te

Dubbele uitdaging

maken welke voordelen het lidmaatschap heeft. Het

Er verandert heel veel in de jeugdhulp. Dat is niet altijd

betekent bijvoorbeeld dat je als pedagoog echt bij de

gemakkelijk. Pedagogen staan voor een dubbele uit-

beroepsgroep hoort. De NVO faciliteert de kwaliteit

daging. Ze moeten in beeld zijn bij gemeenten én be-

die leden met hun registratie aantonen. Daarom orga-

schikbaar blijven voor die jeugdigen en ouders die hun

niseert de NVO studiedagen en congressen en heeft de

expertise nodig hebben. Daarnaast moeten ze toege-

vereniging een groot geaccrediteerd nascholingsaan-

voegde waarde bieden in de samenwerking tussen on-

bod. Leden kunnen zich verbinden aan een netwerk

derwijs en jeugdhulp. Dat is hun werk. Het werk van

en zo kennis en informatie delen.

de NVO en SKJ is hen daarbij samen te ondersteunen.”

Verder kunnen leden bij de NVO terecht met hun
beroepsethische of beleidsmatige vragen. Elke week
ontvangen ze informatie via de digitale nieuwsbrief en
een keer per kwartaal het vakblad ‘De Pedagoog’.
Tot slot behartigt de NVO de belangen van (ortho)
pedagogen in de landelijke politiek, bij de gemeentelijke overheid, werkgevers en vele andere partijen.
Daarmee boekte de vereniging de afgelopen jaren
aantoonbare successen. Het helpt dat de NVO voor
de kwaliteit van pedagogen kan instaan. En zo zijn we
weer terug bij de registratie.
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SKJ-directeur Jacky Stuifmeel
zet haar plannen uiteen

‘Beroepsverenigingen
en werkgevers hebben een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid’

2016 ligt achter ons, en het is tijd de blik naar voren te richten. Ook voor 2017 zijn er volop plannen
en dromen. SKJ-directeur Jacky Stuifmeel zet ze uiteen. Haar grootste wens: SKJ als modern communicatieplatform voor professionals, werkgevers en stakeholders. Die kan alleen in vervulling
gaan als SKJ gezien wordt als een volwaardige speler in het jeugddomein.
“Begin 2017 is de vernieuwde website van SKJ in de
lucht gekomen. Met een nieuwe indeling en herschreven teksten is de site nog overzichtelijker en duidelijker geworden. Verderop in het jaar lanceren we ook
een SKJ-app. Hiermee kunnen jeugdprofessionals
zich (her)registreren en gefotografeerde documenten
uploaden. Op den duur zullen opleiders de certificaten van cursisten invoeren in de dossiers. SKJ stuurt
de professionals dan via de app een melding dat dit
gebeurd is.

Doorlooptijd tuchtklachten
De doorlooptijd van tuchtklachten scherpen we in
2017 verder aan. In 2016 hebben we geprobeerd deze
klachten zoveel mogelijk binnen zes maanden af te
handelen. In 2017 wordt dat een doelstelling die we

Blijven communiceren

vanuit ons kwaliteitsdenken gaan meten. Waar nodig

In 2017 worden vanuit PJ&J de registratie-eisen bekend

zullen we actie ondernemen om de termijnen te reali-

voor de ruim 12.000 professionals die nu vooraange-

seren. Uiteindelijk willen we de termijn van zes maan-

meld zijn. We zullen dan weten wat die eisen voor hen

den naar beneden brengen.

en voor ons gaan betekenen.

>

december
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Jacky Stuifmeel:

Marian Breukhoven,
website en functioneel beheer

Belangrijk is dat we hierover blijven communice-

‘Alles is nu beter
te vinden’

ren met de professionals, zodat zij een positiever
beeld krijgen van SKJ. Nu worden we nog vaak
gezien als een lastpak die hoge beroepseisen stelt.
Het is waar dat de lat hoog ligt bij beroepsregistra-

“In 2016 heb ik veel tijd besteed aan de nieuwe website. Omdat er veel informatie op de website staat, was de oude site
onoverzichtelijk geworden. Met de nieuwe website hebben
we de informatie anders ingedeeld, waardoor alles beter te
vinden is. De nieuwe vormgeving zorgt ervoor dat de site
frisser en vrolijker oogt.

tie, maar we denken óók mee als de situatie op de

Functioneel beheer neemt echter het grootste deel van mijn

werkvloer het lastig maakt aan die strakke eisen te

tijd beslag. Een ander woord voor functioneel beheer is

voldoen. We gaan door met verduidelijken vanuit

bedrijfsinformatiemanagement. Dit behelst alles wat met

welke invalshoek SKJ is ontstaan, in de hoop dat

bedrijfsinformatie te maken heeft: van het goed laten func-

professionals meer inzicht krijgen in onze organi-

tioneren van het crm-systeem tot managementrapportages

satie. Daar is nog veel te doen.

maken; van het inventariseren en oplossen van foutmeldingen tot het doorontwikkelen

Werkdruk

van bestaande functiona-

Zowel vanuit de professionals, de werkgevers én bij de

SKJ kan worden ingezet als een faciliterende netwerk-

liteiten; van het ont-

tuchtzaken kunnen we signaleren dat de werkdruk, de

organisatie die beschikt over een modern communi-

werpen van nieuwe

caseload, in de sector erg groot is. Dit is een punt van

catieplatform voor professionals, werkgevers, cliënten

functionaliteiten,

aandacht en zorg waarover we, overal waar SKJ aan

en beroepsverenigingen. Bijvoorbeeld op Facebook,

bijvoorbeeld het

tafel zit, in 2017 zullen communiceren.

LinkedIn, de website en via nieuwsbrieven. We heb-

digitaal kunnen

ben ruim 28.000 geregistreerde professionals en 12.000

indienen van tucht-

Faciliterend en communicatieplatform

vooraanmeldingen. Met al die professionals hebben

klachten, tot het

Ook als het gaat om onze positie binnen PJ&J is er nog

wij via e-mail, telefoon en chat direct contact, net als

schrijven en versturen

werk aan de winkel. Onze wens is dat het oude denken

met de werkgevers. Daarmee hebben we een enorm

van nieuwsbrieven.”

in 2017 plaats gaat maken voor nieuwe inzichten: be-

bereik binnen het jeugddomein. SKJ nodigt de ver-

roepsverenigingen en werkgevers nemen binnen SKJ

schillende partijen uit hiervan gebruik te maken.”

een unieke positie in. Dit bestuursmodel, waarvoor
men binnen het jeugddomein heeft gekozen, biedt zijn
spelers enorme kansen.

Bestuursverslag
over 2016
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1. 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 Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)).
	
	Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. De wijziging
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.

	
Het doel van het Kwaliteitsregister Jeugd

Doel

is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. Het Kwaliteitsregister Jeugd 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 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 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

 rofessionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en deskunP
digheid hebben zij de ruimte om invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid.
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.

2. Beleid
Bestuur	
Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt bestuurd door een bestuur bestaande 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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Raad van advies	
Het Kwaliteitsregister Jeugd kent eveneens een Raad van Advies (RvA), waarin in ieder geval ver-

tegenwoordigers 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.
Lees voorin dit verslag het interview met Hans Bosman, voorzitter van de Raad van Advies.

Directeur SKJ	
De directie van het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit 1 directeur, die het Kwaliteitsregister Jeugd in
opdracht van het bestuur vertegenwoordigt. De directeur wordt benoemd door het bestuur en is aan
het bestuur verantwoording 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.

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 en knelpunten worden gesignaleerd en waar
nodig verbetermaatregelen getroffen.

3. Samenstelling bestuur en directie
Bestuur

Het bestuur bestond in 2016 uit 5 leden:
R. Hageraats		
Mw J. Winters-Vierhuizen		
Mw Dr. H.E. Bakker		
Mw Drs E.H.M. Loykens		
Mw T. de Waard		

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Directie

Mw Drs. G.J. Stuifmeel RA		

directeur

Tuchtrecht Colleges	Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen het tuchtcollege van SKJ en zijn een on-

afhankelijk uitvoer orgaan binnen het organisatiemodel. Zij houden regelmatig zittingen over tuchtklachten en doen uitspraak in de vorm van het opleggen van maatregelen.
	Het bureau SKJ, onder leiding van de directeur, is wel verantwoordelijk voor de procesgang rondom
de tuchtklacht en is voorwaarden scheppend en ondersteunend aan de tuchtrecht colleges. Er zijn
ambtelijke secretarissen aangesteld die een arbeidsovereenkomst hebben met SKJ en die belast zijn
met deze taak.
Door de colleges is er een tuchtreglement opgesteld wat door het bestuur van SKJ is goedgekeurd.
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4. Belangrijkste activiteiten
Registratie

Herregistratie

Accreditatie	
In samenwerking met de BPSW is een implementatieplan accreditaties goedgekeurd door het bestuur

Aantal geregistreerde jeugdzorgwerkers in 2016:
Aantal geregistreerde psychologen in 2016:
Aantal geregistreerde orthopedagogen in 2016:
Totaal:
		

3.581
1.155
2.199
6.905

Stand totaal aantal geregistreerden per 31-12-2016:
Jeugdzorgwerkers: 		
Pedagogen: 		
Psychologen:
		

28.171
22.734
3.684
1.753

Totaal aantal goedgekeurde geregistreerde professionals per 31-12-2015:

21.266

Van de goedgekeurde registraties is bekend dat 10.296 jeugdzorgwerkers,
3020 Pedagogen en 1478 psychologen eind 2016 nog geen herregistratieactiviteiten hebben uitgevoerd in hun dossiers. Deze groep wordt nauwlettend
gevolgd en zullen we ook 2017 bij deze professionals de herregistratieactiviteiten
via nieuwsbrieven onder hun aandacht brengen.
In 2016 zijn er 204 herregistraties goedgekeurd (hier zit de TWR niet bij).
Stand totaal aantal goedgekeurde herregistraties: 		
Het totaal aantal ingediende herregistratieactiviteiten/ documenten in 2016:
Totaal in de kamer jeugdzorgwerker: 			
Totaal in de kamer psychologen:
			
Totaal in de kamer orthopedagogen: 			

		

Deze aantallen betreffen alle activiteiten bij elkaar. Goedgekeurde, afgekeurde en nog niet beoordeelde.

216
47.459
44.083
910
2.445

SKJ en uitgerold. De nieuwe accreditatie-eisen zijn 1 april 2016 ingegaan. De accreditatiecommissie is
in mei benoemd en kwam drie keer bij elkaar.
Er zijn in 2016 1.024 accreditaties beoordeeld en goedgekeurd.

Helpdesk kengetallen Aantal telefonische vragen beantwoord in 2016:
Categorie
		Accreditatie
		Factuur
		 Herregistratie GWS
		 Herregistratie JZW
		Klacht
		Registraties
		Vooraanmelden
		Werkgever
		 Lege cellen
		Totaal:

Aantal
1.091
179
426
2.425
58
5.767
2.538
551
6.493
19.528

Aantal telefonische vragen beantwoord in 2015:
		
Categorie
Aantal
		Registraties
13.352
		 Vooraanmelden
2.023
		 Totaal:
15.375
Aantal e-mail vragen beantwoord
			
Categorie
		Registratie
		Vooraanmelden
		 Herregistratie

2016
2015
Aantal
Aantal
8.694
7.540
1.491
1.774
2.600 niet bekend

Doorlooptijd van ontvangst registratie
aanvraag tot beoordeling bedraagt:
maximaal 6 weken
Doorlooptijd e-mail vragen:
7 werkdagen
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Tuchtrecht	
Klachten die betrekking hebben op individuele professionals geregistreerd bij SKJ komen binnen
bij de afdeling Tuchtrecht. In het zakenregister wordt vanaf de datum van binnenkomst van de
tuchtklacht door het secretariaat de status bijgehouden. Zo worden alle klachten van ontvangst tot
uitspraak gemonitord.

Evaluatie	
Het stroomschema in figuur 1 geeft de aantallen klachten weer welke in 2016 zijn binnengekomen. Het
tuchtklachten 2016 	totaal aantal klachten (boven in schema) is 214. Daarvan zijn er inmiddels 142 afgehandeld. Van de 142

afgehandelde klachten zijn er 87 niet inhoudelijk behandeld, 5 schriftelijk afgedaan, en 50 zaken zijn
op zitting geweest. Van
	
de 50 klachten waarbij een hoorzitting heeft plaatsgevonden zijn er in 20
zaken klachten (deels) gegrond verklaard, waarbij in 16 zaken maatregelen werden opgelegd.

Bemiddeling	
In 2016 zijn er 4 zaken (met zaaknummer 16.xxx) bemiddeld. In 3 van deze zaken heeft de klager toch
de klacht doorgezet. 1 klacht is naar aanleiding van de bemiddeling ingetrokken.

Figuur 1: Stroomschema
binnengekomen klachten
in 2016

Totaal aantal
klachten (214)

Nog open (74)

Groot of klein
	Van de 50 hoorzittingen die zijn geweest m.b.t. zaken met zaaknummer 16.xxx is er 4 keer een
college	grootcollege samengesteld en 46 keer een klein college. Bij 10 zaken is een secretaris ingezet die
niet intern bij SKJ in dienst is (externe zittingssecretaris).

Afgehandeld (142)

Niet via
VZB (66)
- Ingetrokken
door klager (23)
- Beklaagde niet
geregistreerd (26)
-Klacht na vraag
om aanvulling
niet aaangevuld
(17)

Via VZB
(21)
- Beklaagde niet
geregistreerd
(4)
- Klacht na vraag
om aanvulling
niet aangevuld
(16)
- Overig
(1)

Wraking

Schriftelijk
afgedaan (5)

Niet inhoudelijk
behandeld (87)

Gegrond (1)

Ongegrond/niet
ontvankelijk (4)

(deels)
Gegrond (20)

Berisping (1)

Waarschuwing (9)

Hoorzitting (50)

Berisping (6)

(deels) Ongegrond/
niet ontvankelijk (30)

(voorwaardelijke)
schorsing (1)

Geen maatregel (4)

In 2 zaken is er gewraakt. 1 wraking is afgewezen, de andere loopt nog.
Verdeling van klachten over beroepsgroepen (totaal 214)
Jeugdzorgwerkers: 136
Psychologen: 3
Pedagogen: 0
In de overige zaken was de beklaagde ofwel onbekend ofwel niet geregistreerd.
Analyse met betrekking tot zaaknummers 15.xxx
Dit zijn de zaken die in 2015 zijn ingediend, maar in 2016 zijn behandeld.
• Momenteel loopt er bij het College van Toezicht nog 1 zaak uit 2015  (deze zaak is op zitting
geweest, de beslissing wordt nu geschreven);
• Er zijn 74 zaken niet inhoudelijk behandeld - NIB. Hierbij is er wel overleg gevoerd tussen de
voorzitter en de secretaris.
• In 2016 zijn er 64 zaken met zaaknummer 15.xxx behandeld met een hoorzitting. Hierbij is er 1
waarschuwing opgelegd en 2 keer een berisping waarvan 1 met een voorwaardelijke schorsing.
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College van Beroep	In 2016 zijn er 17 zaken ingediend bij het College van Beroep. Daarvan zijn er inmiddels 13 afgehandeld.
4 zaken lopen nog.

Inhoud van de
Alle 214 klachten zijn gecategoriseerd. Deze categorisering is een subjectieve beoordeling. Wanneer de
klachten	analyse nogmaals zou worden uitgevoerd kan het zijn dat (door een ander persoon) andere klachtken-

merken worden genoteerd omdat er sprake is van een individuele beoordeling. Om die reden zullen
alleen conclusies worden getrokken met betrekking tot de uitschieters, omdat van die getallen kan worden aangenomen dat deze ook bij een nieuwe beoordeling door een ander persoon naar voren zullen
komen.

	In totaal zijn er 656 klachtkenmerken waargenomen. Dit betekent dat een klacht gemiddeld 3 van deze
kenmerken heeft. Hierbij is wel van belang dat er vaak nog ander soortige klachten waren dan bovengenoemde kenmerken; bovenstaande kenmerken zijn alleen de algemene, meest voorkomende kenmerken. In figuur 2 is per kenmerk weergegeven hoe vaak het is genoemd.
Figuur 2 Inhoudanalyse tuchtklachten 2016
Niet professioneel

140

Slechte communicatie
 Gevraagd om andere hulpverlener
 Niet nakomen van afspraken

120
100

Geen respect
 Geen, onvoldoende of onjuiste info
 Onvoldoende dossiervorming

80
60

Partijdigheid

40

Geen vertrouwen

20
0

Schade aan kind
Zich niet gehoord voelen

32

48

6

49

39

127

54

62

28

30

23

27

71

59

Klacht over OTS
Klacht over UHP
Klacht over omgangsregeling

	Uit figuur 2 blijkt dat in 127 van de 214 zaken een klacht is ingediend die betrekking heeft op de informatie. Dit kan betekenen dat klager geen, onjuiste of onvoldoende informatie heeft ontvangen. Hierbij
hoort een klacht als “professional X liegt”, of “professional Y schrijft onwaarheden op” ook tot het kenmerk ‘onjuiste informatie’. Dit betekent dat in 50,9% van alle tuchtklachten er problemen zijn rondom
de informatieverschaffing. Voor het werkveld kan dit als aandachtspunt worden meegenomen.
	
	Andere uitschieters zijn de klachten over de uithuisplaatsing (UHP), namelijk 71 van de 214 klachten
(33,2%) en de partijdigheid van de hulpverlener (62 van de 214 klachten, 30%) in echtscheidingssituaties.

Schending
beroepscode
jeugdzorgwerker

In 65 van de 214 klachten/beslissingen is verwezen naar een of meer artikelen van de beroepscode
voor de jeugdzorgwerker. Deze analyse is objectiever te noemen dan de inhoudsanalyse, omdat voor
deze analyse gebruik kon worden gemaakt van de letterlijke verwijzingen naar de artikelen in
klachten en beslissingen. In 18 van de 65 keer dat er gesproken werd over een beroepscode
oordeelde het College van Toezicht dat de beroepscode inderdaad geschonden was.
In onderstaand overzicht is weergegeven welke artikelen werden genoemd. Hierbij is alleen gekeken
naar de zaken waarin een jeugdzorgwerker beklaagde was, omdat er maar 3 zaken zijn waarin een
psycholoog betrokken was.

	In totaal werden er door klagers 292 artikelen van de beroepscode genoemd. In 46 van deze 292 keer
heeft het College van Toezicht erkend dat het genoemde artikel geschonden is. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat er nog een aantal zaken niet is afgehandeld, en dat zodoende het aantal daadwerkelijk geschonden artikelen nog kan groeien.
	Uit figuur 3 blijkt dat het bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg (artikel D), respect (artikel E) en
de informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening (artikel F) het meest werden genoemd. Deze
bevinding komt overeen met de inhoudanalyse uit figuur 2, waar ook de informatievoorziening, respect
en vertrouwen hoog scoorden.
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Figuur 3 Geschonden artikelen van de beroepscode
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	De subjectieve inhoudsanalyse kan dus aan de hand van de gegevens uit figuur 3 worden geobjectiveerd, waardoor kan worden gesteld dat de gegevens betrouwbaar genoeg zijn om conclusies eraan te
kunnen verbinden.
	Het valt op dat door het CvT aanzienlijk minder schendingen van de beroepscode werden vastgesteld
dan door klager werd aangegeven (namelijk maar 15,8%). Toch is eenzelfde trend waarneembaar, namelijk dat met name de artikelen D, E, F, en ook artikel A (jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen)
vaak werden genoemd.
	Voor deze analyse geldt eenzelfde conclusie als in de inhoudsanalyse, namelijk dat het aannemelijk is
dat wanneer op verbetering van de genoemde onderwerpen wordt gefocust, er minder klachten ingediend zullen worden. Waarbij we ons moeten realiseren dat op de 28.171 geregistreerde professionals
in 2016 214 klachten zijn ontvangen. Dit is minder dan 1%.

Geslacht klager
Man: 		93
Vrouw: 		107
Gezamenlijk, man en vrouw: 		7

Complexe
In 82 zaken werd duidelijk dat er sprake was van een complexe echtscheiding. In 38 van de gevallen
echtscheiding 	waren de problemen daardoor aanwezig maar niet zeer ernstig, in 44 zaken waren er als gevolg van de
complexe echtscheiding zeer grote problemen.

Multidisciplinair 	In 15 zaken werden er klachten geformuleerd met betrekking tot multidisciplinair overleg.
overleg (MDO)
In 2 gevallen waren dit ernstige problemen, in 13 zaken matige problemen.
Beveiliging

In 9 zaken is er ten behoeve van de zitting beveiliging ingeschakeld.
Positie van klager
Moeder:
Vader:
Ouders:
Opa of oma:
Pleegouders:

94
72
3
11
9
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5. Resultaat activiteiten door gekwantificeerde informatie
Balansbeoordeling	SKJ is een vrij jonge organisatie die nog zoekende is naar de juiste checks en balances. Daarom is het

	De omvang van de continuïteitsreserve is in 2016 vastgesteld op € 700.000 (2015 € 300.000). Dit zijn
ongeveer de vaste kosten over een periode van 6 maanden waarbij ook rekening is gehouden met de
groei van de organisatie.

	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.

	Het bestuur heeft besloten om de overige reserve van € 933.064 terug te laten vloeien aan betrokken
partijen. Daarbij zal gekeken worden hoe SKJ de huidige groep geregistreerde professionals nog meer
kan faciliteren en informeren over de op handen zijnde veranderingen. Daarnaast zal het registratie
tarief ook in 2017 worden verlaagd.

goed om de beoordeling van de balans aan de hand van verschillende ratios van balansposten te berekenen.

	SKJ heeft op haar balans een bedrag van € 199.198 aan overige vorderingen (2015 € 412.557) en aan
liquide middelen staan € 3.606.672 (2015 € 2.334.080). De totale vlottende activa zijn € 3.805.870
(2015 € 2.746.637). Daar tegenover staat een bedrag van € 2.281.312 aan kortlopende schulden
(2015 € 2.203.746). Daarmee komt de Quick ratio voor SKJ op 1.67 (2015 1,25). SKJ is derhalve liquide.
	De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de post overige schulden en overlopende activa en
bevat als grootste post de vooruit gefactureerde bedragen van € 1.615.805 (2015 €1.591.061). Dit komt
doordat de opbrengst van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht in het betreffende jaar.
	Een Solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen
kan voldoen. De Debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen) mag niet boven de 80 % uitkomen.
Voor SKJ is dit 58 % (2015 76 % ). De solvabiliteit van SKJ is toereikend.

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.

Baten	De werkelijke opbrengsten zijn € 882.491 hoger dan begroot. Dit is ook de voornaamste reden dat het

resultaat € 972.000 hoger is uitgekomen dan begroot. In de begroting van 2016 is uitgegaan van 20.000
geregistreerde professionals. In werkelijkheid zijn er inmiddels 28.000 professionals geregistreerd.
Daarnaast is SKJ in 2016 gestart met accrediteren van opleidingen. Ook de accreditatie opbrengsten
zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er was begroot € 12.000 en de accreditatie opbrengsten waren
€ 70.000 in 2016 (2015 € 8.422)

Subsidiebaten	
SKJ heeft ook in 2016 in het kader van het project professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming

het zogenaamde vooraanmeld traject 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 risicovol zijn. Beroepsregistratie is
nog niet voor al deze professionals mogelijk. Professionals die zich op dit moment nog niet kunnen
registreren bij het BIG-register of SKJ kunnen een zogenaamde vooraanmelding bij SKJ doen. Voor dit
vooraanmeld project heeft SKJ een subsidie toegekend gekregen en een bedrag verantwoord van
€ 103.227 (2015 € 198.648).

Lasten	
De totale lasten zijn € 90.000 lager dan begroot. In de onderlinge kostensoorten zijn verschuivingen
te zien ten opzichte van de begrote kosten.

Bestuursverslag
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Kosten
Lonen en salarissen
inclusief sociale
lasten en
pensioenlasten

Deze waren begroot op € 949.492 en zijn werkelijk € 1.013.492 geworden (2015 € 710.210).
Zowel op de registratieafdeling als op de tuchtrechtafdeling is gedurende het jaar besloten extra ft’s
aan te trekken vanwege het extra werk. Er waren ruim 8.000 meer professionals geregistreerd en het
aantal tuchtzaken was veel hoger dan begroot. Daarnaast zijn de zaken ook veel complexer
dan verwacht. Ook is er extra geïnvesteerd in opleidingen en scholing van de SKJ medewerkers.

Personeelsleden

Bij SKJ waren in 2016 gemiddeld 21 personeelsleden werkzaam (2015 14 personeelsleden)

Afschrijvingen	Werkelijk € 63.192 (2015 € 50.140.) De afschrijvingen zijn € 20.000 hoger dan begroot. Enerzijds waren
de afschrijvingen te laag begroot en daarnaast zijn er extra investeringen in werkplekken gemaakt in
verband met de personeelsuitbreidingen.

Overige lasten

Begroot € 989.675 en werkelijk € 812.344 (2015 € 940.235).

Directe lasten: 	De directe lasten zijn € 174.633 lager dan begroot. Dit komt voort uit 2 oorzaken.
	De ene is dat in 2015 er een reservering opgenomen is voor een herstelactie voor professionals die
volgens de PPJ&J partners onbedoeld geregistreerd waren en zich kosteloos hadden kunnen vooraanmelden. Men verwachtte dat een grote groep professionals gebruik zou maken van deze mogelijkheid
om hun betaalde registratie om te zetten naar een vooraanmelding met teruggave van het registratie
tarief. Ondanks dat er veel bekendheid gegeven is aan deze mogelijkheid is hier nauwelijks gebruik
van gemaakt. Daardoor is een bedrag van € 83.425 vrijgevallen.
De tuchtrechtkosten zijn lager uitgevallen. Bij de begroting is uitgegaan van een groot college.
	In werkelijkheid wordt er vaker een klein college ingezet daarnaast komt slechts ca 1/3 van de zaken
op zitting. Hierdoor zijn de kosten ruim € 100.000 lager uitgevallen.

Huisvesting: De huur is volgens begroting. De overige huisvestingskosten kwamen iets
lager uit dan begroot.
Automatisering: 	De automatiseringskosten zijn een kleine € 89.000 hoger uitgevallen.
	SKJ heeft € 20.000 meer moeten uitgeven aan ICT beheer. Deels doordat er meer medewerkers in
dienst zijn maar ook omdat SKJ veel problemen met de stabiliteit van de ICT omgeving heeft gehad.
	SKJ heeft extra uitgaven gemaakt voor het CRM systeem en er is een app ontwikkeld. Beide uitgaven
hebben ten doel het voor de geregistreerde professionals/gebruikers makkelijker te maken om hun
registratiedossiers te kunnen beheren.
Pr en communicatie: 	Eind 2016 heeft SKJ een nieuwe website ontwikkeld en ingericht omdat SKJ uit
	haar jasje was gegroeid met haar oude website. Daardoor zijn de communicatie en informatievoorzieningskosten € 40.000 hoger dan begroot.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren: 	€ 50.000 lager dan begroot doordat SKJ de voorziening
	dubieuze debiteuren nauwelijks nodig heeft gehad. In 2015 heeft SKJ in debiteurenbeheer software
geïnvesteerd wat in 2016 geresulteerd heeft dat SKJ debiteuren efficiënt en effectief kan beheren.
Algemene lasten: 	In de begroting is € 50.000 onvoorzien opgenomen. Er zijn een aantal onvoorziene
	uitgaven gemaakt op personeelsgebied, automatisering en website. Deze uitgaven zijn geboekt onder
de betreffende kostensoort. Ook zijn de advieslasten lager dan begroot.

Totale lasten 	Begroot € 1.983.209 en werkelijk € 1.893.727 (2015 € 1.700.489) waarvan ten laste aan het voor-aanmeld
project PPJ&J toekomt € 103.227 (2015 € 198.648,-)
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Per 31 december 2016 voor resultaatbestemming

		 31 december 2016		

31 december 2015

31 december 2016			

Alle bedragen zijn in euro’s

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves en fondsen (4)

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 		
95.626		
87.489
Verbouwingen 		
38.563		
54.524		
__________
__________
		
		
			 134.189		142.013

Vlottende activa

Overige vorderingen (2)

Debiteuren 		
177.163		
306.086
Belastingen en premies
sociale verzekeringen 		
5.861		
9.615
Overige vorderingen en overlopende
activa 		
16.174		
96.856
__________ 		
__________
		
			 199.198		412.557

Liquide middelen (3)
			
3.606.672		2.334.080
__________ 		__________
			
			 3.940.059 		2.888.650

31 december 2015

Alle bedragen zijn in euro’s

Continuïteitsreserve 		
700.000 		
300.000
Bestemmingsreserves 		
25.683 		
30.462
Overige reserves 		
933.064 		
354.442
__________ 		
__________
		
			 1.658.747 		

684.904

Crediteuren 		
131.693 		
98.533
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 		
63.658 		
36.840
Overige schulden en
overlopende passiva 		
2.085.961 		
2.068.373
__________ 		
__________
		
			 2.281.312 		

2.203.746

Kortlopende schulden (5)

		
__________ 		 __________
			
			 3.940.059 		 2.888.650
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Alle
bedragen zijn in euro’s
		

Realisatie 2016

Budget 2016

Realisatie 2015

Baten (6) 		
Subsidiebaten (7) 		
		

2.764.343
103.227
__________

1.911.576
73.503
__________

1.961.321
198.648
__________

Som der baten 		

2.867.570

1.985.079

2.159.969

789.460
153.331
70.701
63.192
812.344
4.699
__________

768.497
208.498
44.044
962.170
__________

572.869
89.388
47.953
50.140
940.235
-96
__________

1.983.209
__________

1.700.489
__________

1.870

459.480

Baten

Lasten

Lonen en salarissen (8) 		
Sociale lasten (9) 		
Pensioenlasten (10) 		
Afschrijvingen (11) 		
Overige lasten (12) 		
Financieel resultaat (13) 		

		
1.893.727
__________
		
973.843
Resultaat 		

Alle
bedragen zijn in euro’s
		
Realisatie 2016

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 		
400.000
Bestemmingsreserves 		
-4.779
Overige reserves 		
578.622
__________
		
		
973.843

Budget 2016

Realisatie 2015

1.870
__________

300.000
-4.538
164.018
__________

1.870

459.480
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk Cl Kleine
Organisaties 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 gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor
de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Pensioenverplichtingen aan werknemers
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkingsgraad
ultimo 2016 bedraagt 90,1%. De dekkingsgraad is te laag.
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De
Nederlandsche Bank. De belangrijkste hoofdpunten van dit
herstelplan zijn een niet gehele indexatie van de pensioenen
en het verhogen van de premie met 2%. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat
gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of uit toezeggingen 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 rendement 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
onherroepelijk vaststaat.

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.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 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 waardeverminderingen, 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
waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het
verslagjaar 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
balansdatum 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
vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Overige vorderingen

Alle bedragen zijn in euro’s

Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
			

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Alle bedragen zijn in euro’s

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2016

Kostprijs
137.094
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-49.605
__________
		
87.489

Investeringen
55.368
Afschrijvingen
-47.231
__________
		
8.137

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingspercentages
Inventaris
Verbouwingen

Totaal

63.838
-9.314
__________

200.932
-58.919
__________

54.524

142.013

-15.961
__________

55.368
-63.192
__________

-15.961

-7.824

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
			
Stand per 31 december

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Mutaties

Boekwaarde per 31 december 2016

Verbouwingen

192.462
-96.836
__________

63.838
-25.275
__________

256.300
-122.111
__________

95.626

38.563

134.189

%

20-33
25

Pensioenen

31-12-2016

31-12-2015

179.820
-2.657
__________

332.958
-26.872
__________

177.163

306.086

2016

2015

26.872
609
-24.824
__________

26.872
__________

2.657

26.872

31-12-2016

31-12-2015

5.861

9.615

4.275
3.742
2.156
2.585
3.416
__________

2.915
3.939
84.013
5.655
334
__________

16.174

96.856

3.606.566
106
__________

2.334.054
26
__________

3.606.672

2.334.080

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Nog te factureren omzet
Huur
Rente
Subsidies
Automatiseringslasten
Overige overlopende activa

3. Liquide middelen
ING Bank N.V.
Kas

Balans
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PASSIVA
Alle bedragen zijn in euro’s

4. Reserves en fondsen

2016

2015

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 		
300.000
Resultaatbestemming 		
400.000
300.000
__________
__________
		
Stand per 31 december 		
700.000
300.000
		
		 31-12-2016
31-12-2015

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht		

25.683

30.462

Alle bedragen zijn in euro’s

5. Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing
		

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht

Stand per 1 januari		
30.462
Resultaatbestemming		 -4.779
		
__________
Stand per 31 december		

31-12-2015

35.000
-4.538
__________

25.683

30.462

Stand per 1 januari		
Resultaatbestemming boekjaar		
		

354.442
578.622
__________

190.424
164.018
__________

Stand per 31 december		

933.064

354.442

Overige reserves

31-12-2015

131.693

98.533

7.480
56.178
__________

7.880
28.960
__________

63.658

36.840

33.819
23.975
11.000
3.000
2.488
1.615.802
28.869
234.860
90.000
33.253
8.895
__________

25.657
16.372
15.550
3.000
1.591.061
15.730
173.886
87.000
62.000
56.060
22.057
__________

2.085.961

2.068.373

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

		 31-12-2016

31-12-2016

Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagen
Accountantskosten
Administratielasten
Rente- en bankkosten
Vooruitgefactureerde en vooruitontvangen bedragen
Dubbele betalingen
BPSW/NIP/NVO
Kosten herstelactie vooraanmelding
Kosten tuchtrecht
Vooruitontvangen subsidie project PPNJ
Overige overlopende passiva
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Alle bedragen zijn in euro’s

6. Baten

Jaarregistratie
Accreditaties
Overig

7. Subsidiebaten
PPNJ

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen
Ontvangen subsidies

9. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten
Ziekteverzuimverzekering

10. Pensioenlasten
Pensioenlasten

Realisatie 2016

Budget 2016

Realisatie 2015

2.693.976
70.156
211
__________

1.900.000
11.576
__________

1.950.700
8.422
2.199
__________

2.764.343

1.911.576

1.961.321

103.227

73.503

198.648

810.650
-6.152
-15.038
__________

768.497
__________

574.948
-2.079
__________

789.460

768.497

572.869

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Verbouwingen

12. Overige lasten

Overige personeelslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Vergaderkosten bestuursorganen
Directe lasten

Overige personeelslasten
128.974
24.357
__________

208.498
__________

73.453
15.935
__________

153.331

208.498

89.388

70.701

-

47.953

Personeelsleden Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 21 personeelsleden werkzaam (2015: 14).

Reis- en verblijflasten
Reislastenvergoedingen
Kantinelasten
Opleidingslasten
Verzuimkosten
Overige personeelskosten

Realisatie 2016

Budget 2016

Realisatie 2015

63.192

44.044

50.140

47.231
15.961
__________

44.044
__________

40.826
9.314
__________

63.192

44.044

50.140

87.696
49.754
221.498
102.418
37.886
49.875
263.217
__________

46.000
55.047
140.125
110.500
110.328
42.320
457.850
__________

38.902
42.203
243.468
85.635
36.413
38.882
454.732
__________

812.344

962.170

940.235

323
27.581
4.970
35.402
4.275
15.145
__________

26.000
10.000
10.000
__________

315
18.674
3.471
8.451
1.458
6.533
__________

87.696

46.000

38.902
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Alle bedragen zijn in euro’s

Huisvestingslasten

Huur
Servicelasten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Kopieerlasten
Overige kantoorlasten

Verkooplasten

PR en communicatie
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Algemene lasten

Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

Realisatie 2016

Budget 2016

Realisatie 2015

33.061
10.559
3.728
2.406
__________

33.000
12.047
10.000
__________

24.060
10.842
2.806
4.495
__________

49.754

55.047

42.203

Vergaderkosten bestuursorganen
Bestuurslasten
Raad van Advies
Vergaderkosten tuchtrecht

Directe lasten
19.823
189.368
3.297
2.949
267
3.590
2.204
__________

10.000
115.000
6.625
1.000
7.500
__________

21.825
211.918
2.798
1.008
3.812
2.035
72
__________

221.498

140.125

243.468

101.809
609
__________

60.500
50.000
__________

58.763
26.872
__________

102.418

110.500

85.635

15.840
12.818
5.696
3.753
-221
__________

15.548
7.680
25.000
6.050
56.050
__________

15.840
12.754
4.572
3.137
110
__________

37.886

110.328

36.413

Positionering en advisering beroepsverenigingen
Registratielasten
Advieslasten tuchtrecht
Tuchtrechtzaken
Herstelactie vooraanmelden
Accreditatie
Kwaliteitscontrole
Overig

13. Financieel resultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening-courant bankiers

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers

Realisatie 2016

Budget 2016

Realisatie 2015

20.298
11.070
18.507
__________

20.000
12.320
10.000
__________

24.027
8.976
5.879
__________

49.875

42.320

38.882

177.851
10.422
6.241
133.412
-83.425
13.645
5.071
__________

177.850
20.000
250.000
10.000
__________

215.960
33.152
13.387
105.080
87.000
153
__________

263.217

457.850

454.732

2.156
-6.855
__________

__________

3.939
-3.843
__________

-4.699

-

96

2.156

-

3.939

-6.855

-

-3.843
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J. Winters - Vierhuizen 			

E.H.M. Loykens

C.M. de Waard 				

R.S. Hageraats

H.E. Bakker
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CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
OVERIGE GEGEVENS

Aan: het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

1 Voorstel resultaatbestemming

A. V
 erklaring over de in het jaarrapport opgenomen
jaarrekening 2016

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze
zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op pagina 4.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel
reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd te Bilthoven gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in
dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd per 31 december 2016 en van het resultaat
over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende UkRichtlijn Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen
andere informatie

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat
het jaarrapport andere informatie, die
bestaat uit:
• het bestuursverslag; en
• de overige gegevens.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland geldende Uk-Richtlijn Cl Kleine Organisaties-zonderwinststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Uk Cl vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met
Uk-Richtlijn Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen
of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren
van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is ais basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is
voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur van de stichting onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.

Bestuurlijke
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voornemens

	In 2017, het derde volledige jaar van het bestaan van SKJ, verwacht SKJ dat het nog steeds moeilijk is
om een beter inzicht te krijgen in de verhouding tussen het aantal geregistreerde professionals, de
organisatieomvang en het aantal tuchtzaken. Dit komt voornamelijk door de 15.000 professionals die
vanuit het PPJ&J project bij SKJ zijn vooraangemeld. Deze professionals krijgen uiterlijk 1 januari 2018
de mogelijkheid om zich te registreren in een nieuw in te richten kamer “Jeugd en gezinsprofessional”.

Het bestuur is in
2017 voornemens;

• met ingang van 1 april het registratietarief te verlagen van € 95,- naar € 80,-.
• de overtollige geldmiddelen ten goede te laten komen aan de huidige groep geregistreerde
		 professionals en hun werkgevers.
• de huidige groep geregistreerde professionals zo goed mogelijk te faciliteren en te informeren
		 over beroepsregistratie en tuchtrecht.
• de huidige groep geregistreerde jeugdzorgwerkers zo goed mogelijk te begeleiden en
		 informeren tijdens hun herregistratie periode en de overgang naar de kamer jeugd- en
		gezinsprofessionals.
• om in het 1ste kwartaal haar kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 te hercertificeren.
• haar beleid voor de mogelijkheid om bemiddeling in te zetten bij tuchtrechtklachten  verder te
		 ontwikkelden. Partijen zijn altijd vrij om af te zien van een bemiddelingstraject.
• aan de hand van de uitkomsten evaluatie tuchtrechtreglement het tuchtrechtreglement
		 aan te scherpen.
• het administratieve tuchtrechtproces te automatiseren waardoor de tuchtrechtafdeling beter
		 in control komt, er op een eenvoudige manier diverse doorlooptijden en thema’s gemonitord
		 kunnen worden en zowel klagers als beklaagden via “mijn tuchtzaak” de ontwikkelingen en
		 voortgang in het dossier kunnen volgen via de website.
• het kantoor uit te breiden met een nieuwe tuchtzaal inclusief wachtruimtes waarbij rekening
		 wordt gehouden met diverse veiligheidsaspecten en die gescheiden is van het SKJ kantoor gedeelte.
• klankbordgroepen bijeenkomsten te houden. In deze klankbordgroepen hebben geregistreerde
		 professionals zitting die hun ervaringen met SKJ delen en verbeterpunten kunnen aandragen.

•
		
•
		
		
•
		
•

Begroting 2017

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 regelmatig door SKJ via nieuwsbrieven te informeren over alles wat
betrekking heeft op beroepsregistratie, tuchtrecht en belangrijke ontwikkelingen binnen hun
beroep en belangrijke tuchtrechtelijke uitspraken.
15 september 2017 in samenwerking met de beroepsverenigingen “De dag van de Jeugdprofessional”
te organiseren.
Werkdruk professionals monitoren.

Totaal opbrengsten

2.178.760

Personeelskosten
1.354.708
PPJ&J
p.m.
Bestuurskosten
Raad van Advies
11.266
Tucht colleges
5.000
Directe kosten
258.500
Automatisering
138.716
Voorlichting informatievoorziening 135.000
Kantoorkosten
92.311
Huisvesting
80.400
Afschrijvingen
71.988
Totale kosten

Bilthoven, 10 april 2017

2.178.760

Adres

Bilthoven CS

n

e
ker
Par

Loopbrug

Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven
(030) 303 64 70
tussen 8:30 en 17:00

www.skjeugd.nl

Coördinatie: Yolande de Best Eindredactie: Saskia Engbers, Marian Breukhoven
Interviews: Yolande de Best, Saskia Engbers, Elly Welgraven
Ontwerp en vormgeving: Creatie op de Mac Fotografie: Jodi Fotografie
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