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‘Het valt mij op hoe emotioneel beladen een zitting elke keer weer is, zowel voor de klager als de beklaagde’
Simone van Papenrecht, secretaris College van Toezicht

‘Alleen kun je niks, je moet het samen doen’
Christien van Rooijen, servicedesk (her)registratie

‘Ruim 7000 gedragswetenschappers zijn inmiddels SKJ-geregistreerd,
en laten zo zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak’
Ilse Langevoort, servicedesk (her)registratie
‘Alle bijeenkomsten die SKJ in 2017 organiseerde, hadden een grote opkomst en
leverden veel waardevolle informatie op. Ze waren een succes!’

‘Als je met een groep mensen iets wilt bereiken, begint en eindigt alles met respect voor elkaar’
Jacqueline Legler, medewerker (her)registratie
‘Wie het heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken’
Marian Jansen, afdeling accreditatie

Bianca Marell, juridisch medewerker tuchtcolleges
‘Samenwerken en communiceren blijft het belangrijkst’
‘Vriendelijkheid kost niks’

Rosita van der Ven, medewerker accreditatie

Ineke Weijers, medewerker secretariaat tuchtrecht
‘De samenwerking met beroepsgenoten, juristen en voorzitters bij het College van Beroep ervaar ik steeds
‘2017 was het jaar waarin de impact van de beroepsregistratie echt begon door te dringen.
Niet alleen de professionals, maar ook de werkgevers en gemeentes zijn op zoek naar hun nieuwe grenzen’

weer als leerzaam en waardevol’
Roos Thijssen, secretaris College van Beroep

Rolinka Linthorst, hoofd afdeling (her)registratie en accreditatie
‘Als werk- én puzzelliefhebber vind ik het mooi om te zien dat bij het
‘In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden’
Walter Prins, servicedesk (her)registratie
‘Het is mooi te zien welke stappen we hebben gemaakt om de tuchtprocedure te verbeteren.
En we blijven ons ontwikkelen’
Elsemarie van Zanten, secretaris College van Toezicht

snelgroeiende SKJ steeds meer puzzelstukjes op hun plaats vallen’
Marian Breukhoven, bedrijfsinformatiemanagement en webredactie
‘Elke dag spreken we tientallen professionals aan de telefoon.
Maar op de Dag van de Jeugdprofessional konden we elkaar
eens ‘live’ ontmoeten. Dat maakte deze dag tot de mooiste van mijn werkjaar 2017’
Sers de Bie, servicedesk (her)registratie

‘Steeds meer professionals zien de beroepsregistratie niet langer als doel op zich, maar
als een middel tot professionalisering. Dat is een belangrijke omslag’
Indy van de Sande, servicedesk (her)registratie
‘Het woordje ‘welkom’ is simpel doch zeer gemeend!’
Mardiah Oskam, secretariaat tuchtrecht

‘In het midden van de moeilijkheid ligt een kans’
Katinka Bouman, medewerker (her)registratie

Jaarverslag 2017

‘Ik ben vanaf dag één betrokken bij de oprichting van de tuchtcolleges.
Ik ben trots op de stappen die we hebben gemaakt… en iedere dag opnieuw maken’
Caroline Abbing, secretaris College van Toezicht

‘Zorgvuldig, onpartijdig, transparant en doortastend. Dit zijn
voor mij de kernwaarden van de tuchtcolleges van SKJ’
Lineesa Groen, secretaris College van Toezicht

‘Jeugdzorgwerkers werken in een complexe wereld vol emoties. Dat is iets wat ik als SKJ-medewerker
aan de telefoon zeker merk’
Henriëtte Verbaarsschott, secretariaat SKJ

‘Maar liefst 35 professionals namen, als lid van de Klankbordgroep, de moeite naar SKJ te komen om te praten
over de ontwikkelingen in hun vak. Dat was in mijn ogen het hoogtepunt van 2017!’
Yolande de Best, bemiddeling en communicatie
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‘Als je met een groep mensen iets wilt bereiken, begint en eindigt alles met respect voor elkaar’
Jacqueline Legler, medewerker (her)registratie
‘Wie het heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken’
Marian Jansen, afdeling accreditatie
‘Samenwerken en communiceren blijft het belangrijkst’
Rosita van der Ven, medewerker accreditatie
‘De samenwerking met beroepsgenoten, juristen en voorzitters bij het College van Beroep ervaar ik steeds
weer als leerzaam en waardevol’
Roos Thijssen, secretaris College van Beroep

Voor u ligt het jaarverslag van SKJ, het derde alweer in zijn huidige vorm.
2017 was opnieuw een veelbewogen jaar. De professionalisering van de verschillende beroepsgroepen,
de relaties van professionals met gemeentes en andere werkgevers en de verschillende beroeps-

‘Als werk- én puzzelliefhebber vind ik het mooi om te zien dat bij het

verenigingen werden nog meer verstevigd.

snelgroeiende SKJ steeds meer puzzelstukjes op hun plaats vallen’
Marian Breukhoven, bedrijfsinformatiemanagement en webredactie

De Dag van de Jeugdprofessional was zonder twijfel een van de hoogtepunten. De dag werd in september
2017 voor de eerste keer gehouden en was een groot succes. Koningin Máxima vond de dag zo waardevol

‘Elke dag spreken we tientallen professionals aan de telefoon.
Maar op de Dag van de Jeugdprofessional konden we elkaar
eens ‘live’ ontmoeten. Dat maakte deze dag tot de mooiste van mijn werkjaar 2017’

dat zij speciaal naar de Utrechtse Jaarbeurs kwam om deze officieel te openen.
Dat zorgde natuurlijk voor extra glans! Een uitgebreid verslag van de Dag van de Jeugdprofessional
vindt u verderop in dit jaarverslag.

Sers de Bie, servicedesk (her)registratie
Uiteraard is dat niet het enige: alle aspecten van het werk van SKJ passeren de revue.
‘In het midden van de moeilijkheid ligt een kans’
Katinka Bouman, medewerker (her)registratie

De focus van SKJ lag in 2017 onverminderd op onze kerntaken: registratie van professionals,
handhaven van de kwaliteit door permanente educatie en een systeem van tuchtrecht én het
signaleren en agenderen van ontwikkelingen binnen het jeugddomein.

‘Ik ben vanaf dag één betrokken bij de oprichting van de tuchtcolleges.
Ik ben trots op de stappen die we hebben gemaakt… en iedere dag opnieuw maken’
Caroline Abbing, secretaris College van Toezicht
‘Jeugdzorgwerkers werken in een complexe wereld vol emoties. Dat is iets wat ik als SKJ-medewerker

Terugkijkend kunnen we zeggen: 2017 was een mooi jaar, waarin we een prachtig
fundament hebben gelegd voor allerlei nieuwe uitdagingen.
Jacky Stuifmeel, directeur

aan de telefoon zeker merk’

SKJ’s huishond, Spike

Henriëtte Verbaarsschott, secretariaat SKJ
‘Openheid, eerlijkheid en transparantie maakt communiceren zoveel fijner’
Wietske Rademaker, secretaresse tuchtrecht

Pagina 02

TERUG NAAR INDEX

VOLGENDE HOOFDSTUK

Inhoud

Deel 1

Over SKJ in 2017

Dubbelinterview met Jacky Stuifmeel directeur pagina 04
en Rutger Hageraats bestuursvoorzitter
Interview met Hans Bosman voorzitter van de Raad van Advies pagina 07
De klankbordgroep: verslag van een bijeenkomst pagina 08
De beroepsverenigingen: NVO, NIP en BPSW pagina 10
SKJ registratie: feiten & cijfers & ontwikkelingen pagina 12
Van droom naar doen: pagina 15
de Dag van de Jeugdprofessional. Een verslag.
Klachten over SKJ: een overzicht pagina 19
SKJ digitaal: de ontwikkelingen pagina 21
Interview met Edwin Luttik Sociaal Werk Nederland pagina 22
Tuchtafdelingen: feiten & cijfers & ontwikkelingen pagina 23
Meepraten en meedenken over tuchtrecht:
Verslag van twee bijeenkomsten pagina 30
Tuchtrecht on tour pagina 33
Interview met Lex Mooy pagina 34
plaatsvervangend voorzitter College van Toezicht

Deel 2

Jaarrekening
Bestuursverslag pagina 35
Balans pagina 41

Verbonden pagina 51
Bestuurlijke voornemens pagina 53
Contact en colofon pagina 55

Pagina 03

TERUG NAAR INDEX

VOLGENDE HOOFDSTUK

www.skjeugd.nl

Interview

Voorzitter Rutger Hageraats en directeur Jacky Stuifmeel:

‘We blijven ontwikkelen’
Voor zowel bestuursvoorzitter Rutger Hageraats als
directeur Jacky Stuifmeel was 2017 een veelbewogen jaar.
Wat waren de hoogtepunten, verbeterpunten en tegenvallers? Een tweegesprek.

Tuchtrecht: een uitdaging
Over de vraag waar de grootste uitdaging in 2017 lag,
zijn de bestuurder en directeur het snel eens.
Rutger: “Het tuchtrecht, wat het doet en wat het niet
doet.”

Gelukkig kende 2017 meerdere hoogtepunten.

Jacky vult aan: “De professionals ervaren het tucht-

Rutger bijt de spits af: “Natuurlijk was de allereerste

recht als een loodzwaar instrument, puur met een

Dag van de Jeugdprofessional van enorme betekenis.

bestraffend karakter. Dat terwijl er naar verhouding

Voor het eerst kwamen bijna zeshonderd professio-

maar weinig klachten worden ingediend, en heel

nals samen die vanuit het nieuwe stelsel met elkaar in

weinig maatregelen worden uitgesproken.” (Meer

gesprek gingen. Het feit dat koningin Máxima bereid

daarover leest u elders in dit jaarverslag, red.)

was die dag te openen, onderstreepte het belang

Rutger: “Het tuchtrecht en de werking ervan heeft

dubbel en dwars.”

in ieder geval onze voortdurende aandacht. Dat er

Jacky: “Het was een groot succes en we kijken er heel

tuchtrecht moet zijn, wordt door niemand in twijfel

voldaan op terug. Wij hebben het idee dat het vak

getrokken. Wel onderzoeken we nog of er aanpas-

van jeugdprofessional door deze dag nog meer op de

singen moeten komen. We stellen ons voortdurend

kaart is gezet . Voor 2018 staat de Dag van de Jeugd-

de vraag: bereiken we het gestelde doel?”

professional dan ook alweer op de agenda.”

Jacky: “De hele aanpak volgt in feite die van de be-

Als ander hoogtepunt van 2017 noemt Jacky het feit

roepsverenigingen, maar misschien vraagt de nieuwe

dat het is gelukt om de nieuwe kamer, die van jeugd-

tijd om een andere structuur. Waar vraagt het veld

en gezinsprofessionals, ingericht te krijgen. “Alle eisen

om? Hoe maken we een kwaliteitsslag? Dat zijn de

zijn nu duidelijk omschreven. Dat was niet gemakke-

vragen die we ons steeds stellen.

lijk, maar het staat nu toch allemaal goed op de rit.”

Misschien moeten we naast de juridische
aanpak van het tuchtrecht ook wel andere wegen
onderzoeken.”
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Jacky Stuifmeel:

‘Transparantie staat bovenaan’
Rutger: “Het tuchtrecht is een energievreter voor alle

veel professionals zich te vaak in de kou staan. Dat is

voor de beroepsverenigingen en de branches.

SKJ betrokkenen. Het speelt op zoveel verschillende

allemaal niet zo vreemd.

Zij moeten met heldere antwoorden komen. Al is dat

niveaus. Vanuit SKJ zijn wij voortdurend aan het

De bestaande verhoudingen zijn met de komst van de

niet altijd gemakkelijk, omdat we te maken hebben

ontwikkelen. Dat heeft in 2017 zeker resultaat gehad.

nieuwe wet helemaal op hun kop gezet.

met een groot grijs gebied.”

Het invoeren van het voorportaal (zie verderop in dit

Veel professionals hebben het gevoel dat ze daarmee

Jacky: “Omdat wij veel contact hebben met

verslag) heeft ons daarbij zeer geholpen. Daarnaast

hun anker kwijt zijn. Aan de andere kant: de transitie

professionals, zien we ook een taak voor SKJ. Wij ge-

beschikken we nu over een professionele zittingzaal

is ook voor gemeentes ingewikkelde materie. In

ven informatie en doen wat we kunnen. Toch wordt

inclusief wachtruimtes en ontvangst. En er is een

toenemende mate kiezen die voor de veilige weg.”

ons dat niet altijd in dank afgenomen. Professionals

start gemaakt met het zogenaamde wegings-

Jacky: “Wij worden regelmatig benaderd door

zien SKJ vaak als de boosdoener, terwijl wij slechts

kader dat begin 2018 geoperationaliseerd zal worden.

professionals die te horen hebben gekregen dat

de boodschapper zijn. We zijn immers vooral een

Het wegingskader geeft aan in welke situaties een

‘iedereen geregistreerd moet zijn’. Los van de behoefte

uitvoerende instantie die adviseert over de uitvoer-

bepaalde maatregel wordt opgelegd als een klacht

of de reden. Sommige gemeentes willen zichzelf niet

baarheid en signalen agendeert. Het zijn met name de

gegrond blijkt te zijn. Maar daarmee zijn we er nog

in de vingers snijden en spelen op safe. Daar hebben

beroepsverenigingen en het programma PJ&J die de

niet. Ook in 2018 proberen we iets te doen aan de

professionals last van.”

nieuwe criteria en werkwijzen bepalen.”

negatieve beeldvorming. Daarin willen we de

Rutger: “Het kwaliteitskader dient goed te worden
toegepast. Dit kader geeft aan wanneer de inzet van

Leuker wordt het niet

een geregistreerd professional vereist is en in welke

Rutger: “Wij zijn in 2017 gegroeid in onze rol.

situaties gewerkt kan worden met niet geregistreerde

Dat blijkt wel uit het feit dat het SKJ-bestuur voor

professionals. We merken dat gemeenten vaak voor

het eerst een doorslaggevend standpunt heeft

de zekerheid van een geregistreerd professional

ingenomen. De manier waarop de nieuwe kamer

Rutger: “Wij horen veel verhalen over pro-

kiezen, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Dit heeft

zou worden ingericht, hebben wij niet klakkeloos

fessionals die het gevoel hebben er alleen

grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Maar ook de

geaccepteerd. Professionals zouden pas aan het eind

professionals actief bijstaan.”

Wijkteams
Ook de ontwikkelingen in de wijkteams stonden in 2017 regelmatig op de agenda.

voor te staan. En die te weinig gefacili-

professionals zelf vinden het moeilijk om het

van de rit – voor hun herregistratie – weten of hun

teerd worden, ook als het gaat om hun

kwaliteitskader toe te passen en de juiste afwegingen

portfolio op orde was. Over dat punt is een discussie

professionele ontwikkeling. Zeker als

te maken. Er is grote behoefte aan duidelijkheid.

ontstaan.”

de gemeente hun werkgever is, voelen
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Rutger Hageraats:

‘We zijn er nog niet’
Verlanglijst
Jacky: “Wij hebben gesteld: ‘Dat gaan we zo niet

Jacky gaat verder: “Natuurlijk wordt het voor het veld

doen.’ Wij vonden het onverantwoord en

extra ingewikkeld als er telkens nieuwe wijzigingen

onacceptabel voor de professional. Niet transparant.

en systematieken komen. Soms kan dat niet anders,

Naar die kritiek is geluisterd, en SKJ heeft de vrijheid

dan moeten we met z’n allen door de zure appel heen

gekregen om de plannen adequaat voor de professio-

bijten.”

nal uit te voeren. SKJ bemoeit zich niet met de inhoud

Rutger: “We proberen onze partners in ieder geval

van beslissingen maar wel met de uitvoering.

bij te sturen. We geven aan dat het soms beter is te

Wij willen altijd transparantie, om te kunnen instaan

wachten op een natuurlijk moment om de regels aan

voor de kwaliteit van het register. De professionals

te passen of iets te veranderen.”

zien dat helaas niet altijd. Zij ervaren de verplichte

Jacky: “En we luisteren zoveel mogelijk naar de

beroepsregistratie nog altijd vooral als belastend.

signalen van de professionals. Bijvoorbeeld in onze

Ze hebben in het veld al zoveel aan hun hoofd, en

Klankbordgroepen en vanuit de tuchtcolleges, waarin

dan komt die registratie er ook nog eens bij. Als ze

beroepsgenoten een belangrijke stem hebben. Het

dan eindelijk hun certificaten willen uploaden, doet

zijn misschien allemaal druppels op een gloeiende

de inlog het niet! Wij beseffen terdege hoe vervelend

plaat, maar met een heleboel druppels krijg je uitein-

dat is.

delijk toch een mooi emmertje vol.”

Als professionals op zo’n moment bij ons aan de bel

Rutger: “We zijn er nog lang niet. Ook voor 2018

trekken, proberen wij zoveel mogelijk met ze mee te

hebben we een flinke verlanglijst. Ik zou het

leven en rustig te reageren. Wij doen ons best alles zo

ontzettend prettig vinden als er een groep werkgevers

gemakkelijk mogelijk te maken, maar het blijft een

opstaat die zich nog sterker maakt voor de profes-

beetje zoals bij de Belastingdienst: leuker kunnen we

sionals, die nog beter naar ze luistert en een gespreks-

het niet maken.”

partner wordt.”
Jacky: “Ik hoop dat de professionalisering voor de
mensen in het veld echt gaat landen en steeds meer
gaat leven. Nu is het soms een papieren tijger.”
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Bespiegeling

Hans Bosman, voorzitter van de Raad van Advies SKJ

‘SKJ is op weg van
de kinderjaren naar de puberteit’
Gevraagd naar de betekenis van de Raad van Advies van SKJ voor het kwaliteitskader
in het domein van de jeugdprofessionals geeft de voorzitter van de Raad van Advies,
Hans Bosman, aan dat de raad zich in 2017 vooral heeft gebogen over de praktische
uitvoerbaarheid van de door de stuurgroep PPJ&J ontwikkelde registratie-eisen.

Hans Bosman vindt dat een logische ontwikkeling
die voortvloeit uit het gegeven dat SKJ nu in de
positie verkeert dat het aan SKJ toevertrouwde
reguliere takenpakket betreffende registraties en
tuchtrecht ook noodzaakt tot het reflecteren en

Hij benadrukt dat deze pragmatische insteek de rol

klachten tegen de jeugd- en gezinsprofessional.

anticiperen op de inhoudelijke en maatschappelijke

van de Raad van Advies in zijn advisering helder

De gezamelijke veldpartijen vertegenwoordigd in

ontwikkelingen die in het beroepsveld aan de orde

markeert; een rol die vooral samenhangt met de

het Programma Professionalisering Jeugdhulp en

zijn, zonder daarmee het primaat van de

brede samenstelling van de raad, die inmiddels be-

Jeugdbescherming hebben gekozen voor de

beroepsverenigingen ten aanzien van de vakinhou-

staat uit nagenoeg alle grote veldpartijen die direct

bestaande Beroepscode Jeugdzorgwerker.

delijke eisen geweld aan te doen. Hij verwijst daarbij

bij het kwaliteitsproces zijn betrokken, en die ook

Dit advies is door het bestuur overgenomen.

naar zijn eerdere uitlatingen (SKJ jaarverslag 2016)

in 2017 tot uitdrukking kwam in unanieme adviezen

dat de beroepsverenigingen en SKJ elkaar nodig

aan het bestuur van SKJ.

In de lijn van de ontwikkeling van SKJ tot een

In dat verband merkt Hans Bosman op dat in 2017

stabiele uitvoeringsorganisatie is in 2017 ook de

hebben en niet zonder elkaar kunnen.

ook het overkoepelend overlegorgaan van de

gedachtenvorming in en met de Raad van Advies

Hij sluit af met de opmerking dat er z.i. sprake is

hogescholen in het sociale onderwijs en de

gestart hoe SKJ zich in de toekomst zal ontwikkelen,

van een normaal - en voor degenen die in het jeugd-

vereniging van onderwijsadviseurs EDventure tot de

waarbij een herijking van de rol en positie van de

domein werken herkenbaar - ontwikkelingsproces,

Raad van Advies zijn toegetreden.

Raad van Advies in de ogen van Hans Bosman zeker

namelijk: ‘SKJ is nu op weg van de kinderjaren naar

aan de orde zal zijn. In toenemende mate blijkt in

de puberteit en daar zullen de founding fathers niet

Wat betreft het tuchtrecht heeft de Raad van Advies

discussies binnen de Raad van Advies dat een meer

alleen rekening mee moeten houden, maar ook

zich onomwonden uitgesproken voor het hanteren

op de strategische ontwikkeling van SKJ gerichte

ruimte aan moeten geven, in ieders belang’.

van de ‘Beroepscode sociaal werk’ als het leidende

adviesrol zijn schaduw vooruit werpt.

referentiekader voor de beoordeling van
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De Klankbordgroep

Wat vinden professionals?
Elk jaar organiseert SKJ, samen met de BPSW, een of meerdere bijeenkomsten van de
Klankbordgroep. Een groep professionals komt dan bij elkaar om te praten over het vak.
Ook in 2017 gebeurde dat. Op dinsdag 7 november kwamen bijna veertig professionals –
allemaal geregistreerde jeugdzorgwerkers – naar Bilthoven.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
• Wat betekent (her)registratie voor je dagelijkse
werk?
• De invloed van het tuchtrecht van SKJ op je
dagelijkse werk.

Deel 1

Thema 1: wat betekent (her)registratie voor je
dagelijkse werk?
Een aantal leden ervaart de beroepsregistratie als
positief: “Je voelt jezelf serieus genomen”, “Het is

• De valkuilen van de professional anno 2017.

een mooi principe”, “Geregistreerd zijn voelt als een

• Autonomie & teamwork: hoe verhouden ze zich

erkenning”. Maar er klonken ook kritische geluiden:

tot elkaar?

“Registratie zorgt voor extra werkdruk”, “Het voelt als

• Hoe zit het met privacy in je dagelijks werk?

een moetje”, “Het levert niets op en zorgt voor extra
administratieve rompslomp”.

Het programma bestond uit twee delen. Yolande de

Natuurlijk kan SKJ niet aan al die kritiekpunten iets

Best van SKJ begeleidde de gesprekken over de beide

doen. Wel kunnen we onderzoeken of we sommige

eerste onderwerpen. Het andere deel werd geleid

zaken die de professionals als lastig of ingewik-

door Jurja Steenmeijer van de beroepsvereniging van

keld ervaren, kunnen bijsturen. Gelukkig gaven veel

professionals in sociaal werk (BPSW).

aanwezigen aan dat ze het directe contact met SKJ

Halverwege de middag wisselde de samenstelling van

– bijvoorbeeld bij bellen of mailen – als prettig en

de groepen, zodat alle onderwerpen voor iedereen

efficiënt ervaren.

aan bod kwamen.
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‘Regels en protocollen leiden niet per definitie tot goede zorg’

Deel 2
Thema 2: de invloed van het tuchtrecht op je
dagelijkse werk

Thema 1: de valkuilen van de professional
anno 2017

Thema 2: autonome professionaliteit
Waar ben ik verantwoordelijk voor en waar is de

Thema 3: hoe zit het met privacy in je dagelijks
werk?

Geen van de aanwezigen had persoonlijke ervaring

Dat je er met regels en protocollen wel komt in de

organisatie verantwoordelijk voor? Hoe ga ik om met

Omgaan met privacy is een actueel thema. Het gaat

met een tegen hem of haar ingediende tuchtklacht.

praktijk, ervaren velen als een illusie. Vrijwel alle aan-

een beslissing waar ik als professional niet achter sta

om de privacy van de professional zelf, maar vooral

Toch bleek het onderwerp erg te leven: veel profes-

wezigen waren het erover eens dat regels en

maar mijn leidinggevende wel?

om die van de cliënten. Voor velen is het nog een

sionals zeiden de beslissingen op de SKJ-website te

protocollen niet per se tot goede zorg leiden.

Het zijn vragen waar bijna elk klankbordgroep-lid

zoektocht. Opdrachtgevers (bijvoorbeeld de

lezen, en de overwegingen van de tuchtcolleges te

Ze zijn geen heilige graal.

mee lijkt te worstelen. Professionals twijfelen vaak

gemeente) en andere betrokkenen willen soms te

volgen.

Duidelijk werd ook dat het werk na de transitie heel

over hun gemaakte keuzes. Wat doe je als er twijfels

veel inzicht in de besteding van gelden. Waar liggen

De leden van de Klankbordgroep denken verschillend

anders is geworden. Vooral de professionals die voor

zijn en wanneer je verantwoording hebt gekregen?

de grenzen? Daar blijken de deelnemers verschillend

over het bestaan van tucht. De een is er (enigszins)

de transitie al prima werk leverden, hebben daar

De groep raakte er niet over uitgepraat: “Je voelt wel

over te denken. Sommige willen geen richtlijnen en

bang voor, terwijl de ander er vooral vertrouwen in

moeite mee.

steun en er is ruimte om met collega’s over

vaste kaders. Andere willen juist wel graag een format

heeft: “Als je je werk conform de beroepscode en

genomen beslissingen te overleggen. Uiteindelijk

en vaste kaders, zodat precies duidelijk is wat te doen

richtlijnen doet, heb je niets te vrezen.”

neem je de beslissing in overleg met elkaar waarbij jij

en wat te laten.

Sommige professionals geven aan dat het bestaan

als professional verantwoordelijk blijft voor die

van het tuchtrecht hen nog scherper maakt. Wel

beslissing.

Wordt vervolgd in 2018!

werd de vraag gesteld: “Wie is er voor de professional
als er een klacht tegen hem of haar wordt ingediend?”
SKJ realiseert zich dat de impact van het tuchtrecht
groot is. De organisatie streeft er dan ook voortdurend
naar de processen bij het afhandelen van tuchtklachten transparanter te maken en te optimaliseren.
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De beroepsverenigingen

De beroepsverenigingen
Hoewel lidmaatschap van een beroepsvereniging geen voorwaarde is om te kunnen
registreren hebben SKJ-geregistreerde
professionals er natuurlijk wel baat bij! Een beroepsvereniging verbindt professionals.
En met elkaar ontwikkelen zij de professionele
standaarden, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, die het fundament vormen voor hun beroep.
Zij staan met elkaar voor hun professionele
opdracht, volgen ontwikkelingen, signaleren en
bieden antwoorden op deze ontwikkelingen.
Ook ontwikkelen de beroepsvereniging(en) de
eisen (vanzelfsprekend met draagvlak van
belanghebbende partijen) waar professionals
die zich willen registreren aan moeten voldoen.
Verder organiseren beroepsverenigingen o.a.
bij- en nascholingsactiviteiten, en organiseren zij
congressen en symposia. Binnen de beroepsvereniging kunnen professionals bovendien actief
bijdragen aan het (door)ontwikkelen van
professionele standaarden en beroepsgenoten
ontmoeten.
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Magteld Beun is senior
stafmedewerker van de BPSW*
Beroepsverenigingen en registers kunnen
niet zonder elkaar. De samenwerking
tussen de BPSW en SKJ bestaat uit
verschillende lijnen.

‘Samen zorgen voor de beste hulp’
Nog lang niet klaar
De derde lijn is de communicatie met het werkveld.

jeugdigen en gezinnen de beste hulp

Werkgevers, gemeentes en professionals hebben baat

krijgen, verleend door bekwame en

bij informatie met een vertaalslag naar hun praktijk.

bewuste professionals.

De BPSW en SKJ trekken in die communicatie samen

De eerste lijn is het schetsen en vastleggen van de

op met gezamenlijke nieuwsbrieven en afstemming

kaders. In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de

over factsheets, brochures en informatievideo’s.

nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, in

Daarnaast loopt er een groot project waarbij instel-

samenspraak met andere betrokken organisaties.

lingen en hogescholen worden bezocht en actuele

Er is uitvoerig overlegd over de registratiecriteria en

informatie krijgen over de professionalisering in de

de beroepscode is geactualiseerd.

jeugdzorg.

Hoe zorgvuldig de kaders ook zijn vastgesteld, er zijn

Professionals die vragen hebben over de inhoude-

altijd professionals die er niet naadloos in passen.

lijke kant van professionalisering of die voor een

De variatie van achtergronden van professionals

dilemma staan, kunnen hun vraag bij de BPSW

en de werkzaamheden die zij verrichten, is immers

neerleggen. Ook dat is een gezamenlijk project van

enorm. Aan de randen van de duidelijk afgebakende

de BPSW en SKJ.

kaders kunnen soms situaties ontstaan, die vragen

De professionalisering en registratie van de jeugd-

om verder overleg. Deze tweede lijn gaat soms over

hulp en jeugdbescherming zijn doorgaande proces-

heel concrete individuele gevallen, soms over grotere

sen die continu nieuwe vragen oproepen en om

groepen professionals. De BPSW denkt dan vanuit

afstemming vragen. We zijn, kortom, nog lang niet

de beroepsinhoud mee.

klaar met het ontwarren van complexe vraagstuk-

Binnen de structuur van SKJ is de BPSW op

ken. We zullen nieuwe lijnen blijven toevoegen en

verschillende plekken vertegenwoordigd. De BPSW

daar weer nieuwe praktijken en betrokken personen

denkt en besluit mee als het gaat om bestuurlijke

aan vastknopen. Ook in 2018 gaan we met

zaken, tuchtrecht, klachten over (her)registratie en

vertrouwen de samenwerking aan. Om zo samen

de accreditatie van opleidingen.

een structuur te weven waarin
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De beroepsverenigingen
Marlies Post is directeur van de NVO*

Wilma Lozowski is senior
beleidsmedewerker jeugd bij het NIP*

SKJ ontwikkelt zich in rap tempo verder
en de NVO is blij te mogen meedenken.
Welke kwesties spelen zoal?

Ruim 4 jaar geleden werd het
Kwaliteits-register Jeugd opgericht door
de beroepsverenigingen NIP, NVO en
BPSW. Inmiddels is SKJ een zelfstandige
stichting die nog steeds in rap tempo
groeit. Een hele prestatie, vindt Wilma
Lozowski.

‘Wie doet wat?’

“De vraag die zowel SKJ als de NVO af en toe
bezighoudt, is: wie vervult wanneer welke rol?
Zo adviseert de NVO over registratie-eisen en

‘Er is nog veel te doen’

stelt het bestuur van SKJ die vast. Wie staat
dan aan het roer om inhoudelijke vragen daarover te beantwoorden?
Belangrijk is ook dat professionals worstelen
met het onderscheid tussen SKJ en de beroepsvereniging. Wat doet de NVO nou méér

“Niet alleen psychologen (wo en wo+), (ortho)
pedagogen (wo en wo+) en jeugdzorgwerkers (hbo)
kunnen zich nu registreren, maar per 1 januari 2018
ook alle jeugd- en gezinsprofessionals (hbo-niveau).
Daarmee is met vereende kracht een mijlpaal bereikt.

en anders dan SKJ? SKJ stelde de NVO in 2017

SKJ en het NIP dragen elk vanuit hun eigen verant-

in de gelegenheid om daarover een project te

woordelijkheid bij aan de kwaliteit van de jeugdhulp

starten, samen met het NIP. In 2018 resulteert

en jeugdbescherming. SKJ is verantwoordelijk voor

dat onder andere in voorlichtingsavonden

registratie en tuchtrecht, en het NIP voor het verder

over scholing.

ontwikkelen van de professionele standaard, dienst-

Tot slot: als professionals, om welke reden

verlening en belangenbehartiging van psychologen.

ook, in de knel komen in het jeugddomein,
wat kunnen we dan in onderling overleg
doen om hen te ondersteunen? Wat de NVO

Zo vullen de beide organisaties elkaar aan.
In 2018 willen we psychologen met een registratie in
het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-regis-

betreft, is het vinden van een antwoord op die

ter actiever betrekken bij de verdere ontwikkeling van

vraag de uitdaging voor 2018.”

het beroep in het jeugddomein. Er is nog veel te doen,
zo blijkt uit de tussenevaluatie van de Jeugdwet.”

* Nederlandse Vereniging van pedagogen en
Onderwijskundigen
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Registratie

SKJ’s afdeling registratie:

Waar het allemaal begint...
De afdeling registratie van SKJ wordt wel het kloppende hart van het bureau genoemd. Niet
zo gek: tenslotte draait alles om beroepsregistratie. In 2017 is – net als in de jaren ervoor – het
aantal geregistreerden flink toegenomen. En daar waren de 17 medewerkers van de afdeling
registratie superdruk mee. Het gigantische aantal telefoontjes én mails dat ze hebben behandeld, spreekt voor zich!

Registraties: 				
• Aantal nieuw geregistreerde jeugdzorgwerkers in 2017:

2017

2016

3.517

3.581

Aantal nieuw geregistreerde psychologen in 2017:

696

1.155

Aantal nieuw geregistreerde orthopedagogen in 2017:

1.310

2.199

Totaal aantal nieuw geregistreerden:

5.523

6.935

30.995

28.171

• Stand per 31-12-2017 totaal aantal geregistreerden:
24.018 jeugdzorgwerkers, 4.702 pedagogen, 2.275 psychologen
In 2017 zijn 2.699 registraties beëindigd
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Doorlooptijden:
• De aanvragen zijn met een volgende gemiddelde doorlooptijd door SKJ behandeld.
De doorlooptijden zijn berekend op basis van goedgekeurde registraties.
Aanvraag registratie tot jeugdzorgwerker: doorlooptijd van iets minder dan 5 dagen
Aanvraag registratie tot psycholoog: doorlooptijd van iets minder dan 5 dagen
Aanvraag registratie tot orthopedagoog: doorlooptijd van 6,5 dagen
• In 2017 zijn er 38 dossiers voorgelegd aan de NVO met een maximale doorlooptijd van 6 tot 8 weken.
• In 2017 zijn er 20 dossiers voorgelegd aan het NIP met een maximale doorlooptijd van 20 tot 24 weken.

Vooraanmelden:
• Het totaal aantal aanvragen tot vooraanmelding in 2017: 5.227
• Het totaal aantal goedgekeurde vooraanmeldingen in 2017: 5.313
72 aanvragen zijn binnengekomen in 2017 en staan nog op de werklijst voor 2018.

Herregistratie:

122 aanvragen zijn binnengekomen in 2016 maar beoordeeld in 2017.

• In 2017 zijn er 350 herregistraties goedgekeurd.
Bij dit aantal is de Tijdelijke Wegingsregeling (TWR) buiten beschouwing gelaten.

Stand totaal aantal goedgekeurde vooraanmeldingen per 31-12-2017: 16.779
• De gemiddelde doorlooptijd is gemiddeld 5 werkdagen.

Overzicht per kamer:

• Er zijn 1.439 vooraanmeldingen (op eigen verzoek van de professional) omgezet naar een registratie.

- jeugdzorgwerkers: 		

256

• 393 registraties zijn omgezet naar een vooraanmelding.

- (ortho)pedagogen: 		

84

• In 2017 zijn er 2.696 telefoontjes en 2.074 e-mails beantwoord over vooraanmelden.

- psychologen: 		

10

• Het totaal aantal ingediende herregistratieactiviteiten/-documenten in 2017: 60.257
Totaal in de kamer jeugdzorgwerker: 58.023 (in 2016: 44.083)

Accreditatie:

Totaal in de kamer psychologen: 620 (in 2016: 910)
Totaal in de kamer orthopedagogen: 1.615 (in 2016: 2.445)

• In 2017 zijn  er 1.247 aanvragen accrediteerd. (2016: 1.024)

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

• In 2017 is de accreditatiecommissie 5 keer bijeengekomen.
Er zijn in totaal 141 aanvragen voorgelegd aan de accreditatiecommissie.

• Er is nog een groot aantal jeugdprofessionals, met status geregistreerd, dat niets

• Er zijn 1.730 e-mails en 1.288 telefoontjes over accreditatie beantwoord.

aan de herregistratie heeft gedaan.
Aantal jeugdzorgwerkers: 8.208 (in 2016: 10.296)
Aantal psychologen: 1.763 (in 2016: 1.478)
Aantal orthopedagogen: 3.418 (in 2016: 3.020)
Totaal aantal professionals: 13.389
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Overig:


De meest gestelde vragen in 2017:

In 2017 zijn er in totaal 17.174 e-mails ontvangen op de registratieafdeling.

Cijfers e-mail

2017

Categorie		

Aantal			Aantal

Accreditatie		

1.730

Jeugd- en gezinsprofessional

444

Vooraanmelden

2.073

Herregistratie

5.391		

2016

1.924

Registratie + info

7.536			 5.460

Totaal		

17.174			7.384

In 2017 zijn er in totaal 28.006 telefoontjes binnengekomen op de registratieafdeling.
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• Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe reflectievoorwaarden
en wie moet er een leerverslag inleveren?
• Wanneer kunnen we registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals en hoe gaat dat dan?
• Kan ik ook herregistratiepunten verzamelen tijdens mijn vooraanmelding?
• Kunnen jullie punten uit het opleidingstraject overzetten naar de vrije ruimte?
• Waarom heeft mijn collega andere punten voor dezelfde activiteit gekregen
dan ik? (Reflectieformulieren worden vaak niet op dezelfde manier ingevuld.)
• Waarom duurt de beoordeling van mijn activiteiten zo lang?

Cijfers telefoon

2017

Categorie		

Aantal			Aantal

Accreditatie		

1.288			1.091

(De registratie jeugdzorgwerker wordt omgezet naar een registratie in de nieuwe kamer

Factuur			

269			179

Jeugd- en gezinsprofessionals. Hiervoor moeten nog wat stappen worden doorlopen.)

Herregistratie GWS

945			 426

Herregistratie JZW

4.553			 2.425

Klachten			

68			58

Registratie		

5.510			5.767

Vooraanmelden

2.696			2.538

Werkgever		

528			531

Lege cellen		

12.149 			 6.493

Totaal			

28.006			19.508 		

2016
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Samen bouwen

Dag van de Jeugdprofessional

Van droom naar doen
Op 15 september 2017 was de Dag van de Jeugdprofessional. Bijna 600 geregistreerde jeugdzorgwerkers, orthopedagogen en psychologen ontmoetten elkaar in de Utrechtse Jaarbeurs.
Het programma bood onder meer een opening door koningin Máxima, plenaire sessies, een
voorbeeldtuchtzaak, workshops en de mogelijkheid om te discussiëren en vragen te stellen.
Wát een dag!
Hoe kun je voor jeugdprofessionals een inhoude-

benaderde workshopleiders, dacht na over de

lijk boeiend congres organiseren? Een dag waarop

opening, zocht een dagvoorzitter en formuleerde het

ze elkaar tegelijkertijd ontmoeten, en waarop ze

thema: van droom naar doen. Op zich al een forse

ideeën kunnen uitwisselen over de toekomst van

uitdaging, maar het feit dat koningin Máxima bereid

de jeugdhulp en jeugdbescherming? Die vragen

bleek de opening te verrichten, zorgde voor een

stonden centraal bij de organisatie van de Dag van

geheel nieuwe dimensie.

de Jeugd-professional.
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In 2016 kwamen enkele medewerkers van SKJ en de

Dankuwel, Majesteit!

beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW bij elkaar

Op 15 september was het in alle vroegte al een drukte

voor een eerste brainstorm. De inhoud van het con-

van belang bij de aanmeldbalie. Bijna 600 jeugd-

gres was natuurlijk het belangrijkst, maar daarnaast

zorgwerkers, orthopedagogen en psychologen – allen

moesten praktische zaken worden uitgewerkt: welke

geregistreerd bij SKJ – hadden zich ingeschreven.

locatie is geschikt? Hoeveel deelnemers zijn haalbaar?

De dag begon met een plenaire sessie in de grote zaal.

Welke thema’s kiezen we voor de plenaire sessies en

Na de officiële opening door koningin Máxima en

de workshops? Welke rol speelt elke organisatie?

vier jeugdprofessionals werd het eerste inhoudelijke

Toen de datum was vastgesteld en een ruimte in de

onderdeel uitgediept: het thema van het congres.

Jaarbeurs was gereserveerd, begon het echte voorbe-

Dagvoorzitter Frénk van der Linden ging in op

reidende werk. De organisatie ontwierp een logo,

ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Hij deed dit

VOLGENDE HOOFDSTUK
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samen met de vier professionals die meededen aan

Het toneel van de grote zaal werd omgebouwd tot

de opening. Voor welke uitdagingen staat de sector?

een heuse zittingszaal. Ook de behandelde klacht was

Welke dromen willen we realiseren? Het werd een

herkenbaar: een moeder van een jeugdige beklaagde

geanimeerd gesprek, waar ook bezoekers in de zaal

zich over het feit dat haar mening over de concept-

aan meededen.

rapportage die naar de rechtbank was gestuurd, niet

Tijdens de korte pauze ging koningin Máxima het

was meegenomen. Ook ervaarde ze het handelen van

gesprek aan met jeugdprofessionals en bestuurders

de beklaagde jeugdprofessional niet als meervoudig

van de beroepsverenigingen. Degenen die haar

partijdig en voelde ze zich niet gehoord. De jeugd-

hebben gesproken, koppelden terug dat ze zeer goed

professional gaf haar verweer. Uiteindelijk sprak het

op de hoogte was. Ze had waardevolle tips voor

College van Toezicht zich uit nadat de deelnemers

samenwerking op lokaal niveau en dacht zelfs actief

met elkaar hadden beraadslaagd en de zaal daarin

mee. Zo opperde ze het idee om op een volgende

hadden betrokken.

editie van de Dag van de Jeugdprofessional wijk-

De voorbeeldtuchtzaak, hoewel korter dan een

gericht werken en lokale samenwerking centraal te

‘echte’ zaak, schetste een waarheidsgetrouw beeld en

stellen. Een prima plan, dat niet aan dovemansoren is

is ook opgenomen. Op die manier konden jeugd-

gericht. Dankuwel, Majesteit!

professionals, cliënten en andere betrokkenen die op
de dag zelf niet aanwezig waren, de zaak via de

Voorbeeldtuchtzaak

website van SKJ toch bekijken. Een meerwaarde!

In de tweede plenaire sessie was de koningin niet
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meer aanwezig vanwege andere verplichtingen. Het

In de ogen kijken

veelbesproken onderwerp ‘tucht’ stond nu centraal.

Na de lunch volgden twee workshoprondes. Er

Er was voor gekozen het niet bij een theoretisch

was keuze uit negen workshops met de volgende

verhaal te houden, maar het onderwerp zo levendig

onderwerpen: dossiervorming, professioneel statuut,

mogelijk te verbeelden. Daarom werd er een tucht-

reflectie, richtlijnen in de jeugdhulp, profilering

zaak nagespeeld door mensen die ook in hun praktijk

met passie, integraal werken, privacy, meldcode en

te maken hebben met de tuchtzittingen bij SKJ.

beroepsethiek.
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Dromen

Welke dromen hebben professionals voor de jeugdhulp en jeugdbescherming?

We hebben het ze gevraagd op de Dag van de Jeugdprofessional. Opvallend veel dromen
gingen over preventie, een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, en het
afbreken van schotten in de financiering.

Mijn droom is… ‘…dat alle kinderen, jeugd en hun ouders weten dat ze bij een betrouwbare jeugdprofessional terechtkunnen
als ze die nodig hebben. En dat er goed wordt gezorgd voor de jeugdprofessionals, zodat zij deze zorg ook
steeds weer kunnen bieden.’
Mijn droom is… ‘…een flexibele grens tussen minder- en meerderjarigheid, zodat niet de leeftijd leidend is maar de
behoefte.’
		

Mijn droom is… ‘…dat we uiteindelijk door de transitie nog meer kwetsbare en hulpbehoevende mensen
en gezinnen kunnen bereiken, en dat we preventief meer kunnen doen om verdere
schade te beperken.’

				Mijn droom is… ‘…dat onderwijs en zorg tot een integraal aanbod komen op basis van
respect voor ieders professie en gelijkwaardigheid. Zo kunnen jongeren zich goed ontwikkelen en wordt uitval verminderd.’
						 Mijn droom is… ‘ …het normaliseren van de jeugdzorg om preventie
een stap dichterbij te brengen. Zoals de tandarts en
de brandweer op de basisschool zichzelf laten zien,
zo kan jeugdzorg ook de drempel verlagen
door voorlichting in klassen te geven.’
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Mijn droom is… ‘…een netwerk van professionals, vrijwilligers en familie voor kinderen die op welke manier dan ook zorg
nodig hebben. Ik droom van een krachtige, liefdevolle samenleving die zorgt voor alle kinderen.’
Mijn droom is… ‘…dat ik mijn passie en ervaring kan overdragen aan jonge jeugdprofessionals, zodat zij
kinderen en gezinnen kunnen begeleiden. Daarbij is wel nodig dat onze jeugdprofessionals
gefaciliteerd en gewaardeerd worden, bijvoorbeeld met meer werkruimte en een goed salaris.
Ik gun mijn jonge collega’s dat ze - net als ik vroeger - genieten en kunnen leren.’
Mijn droom is… ‘…een zorgstelsel dat meer is gebaseerd op vertrouwen (in de
deskundigheid en integriteit van jeugdprofessionals) dan
op wantrouwen. Dus wel kwaliteitseisen en beroepscodes
maar geen onnodige regeldruk en administratieve
rompslomp. Zo kan iedereen doen waar hij of
zij goed in is en wat echt nodig is.’
Mijn droom is… ‘…dat professionals blijven stilstaan bij hun handelen.
Vooruitgang is dan vanzelfsprekend.’
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Alle workshops waren volgeboekt.
Tussen alle programmaonderdelen door konden de

Het laatste deel van de dag was weer plenair. De

aanwezigen stands bezoeken van de beroeps-

deelnemers en een aantal professionals wisselden

verenigingen. Ook hadden ze ruimte om vragen te

hun dromen én de bevindingen van de dag uit. Dit

stellen over het online bijwerken van reflectie ener bij wil gebeurde opnieuw onder de bezielende leiding van
scholingsactiviteiten.

Frénk van der Linden. Directeur Jacky Stuifmeel

De professionals konden hun vragen over registra-

sloot de dag uiteindelijk rond vier uur af.

tie ter plekke stellen bij het registratie-lab van SKJ.
Hiervoor was de complete afdeling registratie van SKJ

Evaluatie

voor een dagje naar de Jaarbeurs verhuisd. Een mooie

Bekomen van alle indrukken en ook wel spanning

gelegenheid voor professionals en SKJ-medewerkers

over het verloop, is ‘de Dag’ inmiddels uitgebreid

om elkaar eens in de ogen te kijken in plaats van

geëvalueerd. De deelnemers waren positief over de

telefonisch te spreken.

locatie en catering, over de dagvoorzitter en de ple-

Maar er was meer. Via een posterpresentatie kregen

naire sessies. Over de workshops waren de meningen

de professionals informatie over het tuchtrecht.

verdeeld. Gezien het aantal deelnemers waren de

En in het dilemma-lab konden ze vragen stellen over

groepen groot. Ook was de tijd beperkt. Daarnaast

concrete beroepsethische kwesties. De deelnemers

werd de ene workshop op inhoud positiever beoor-

werden daarnaast uitgenodigd om hun droom voor

deeld dan de andere.

de jeugdhulp op een kaartje te schrijven.

Concluderend kunnen we spreken van een succes-

De uitspraken geven een mooi inzicht in hun praktijk-

volle eerste editie met ruimte voor verbetering voor

ervaringen.

volgend jaar. Uit de evaluatieformulieren kwam naar
voren dat bijna 80 procent van de deelnemers er dan
graag weer bij wil zijn!

Een impressie...
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Analyse

Vingers aan de pols

Klachten over SKJ
Iedereen met een klacht over SKJ kan daarmee terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, die de klachten in behandeling neemt. SKJ probeert zaken die structureel tot
klachten leiden, te verbeteren. In 2017 kwamen de meeste klachten van professionals,
net als het jaar ervoor.
In 2017 heeft SKJ in totaal 62 klachten/verzoeken

In sommige maanden kwamen veel klachten/

ontvangen. Daarvan zijn er 23 niet binnen de termijn

verzoeken binnen en in andere maanden juist niet.

afgehandeld. Meestal (in 17 gevallen) ging het om

Hierdoor lukte het soms niet de klachten/verzoeken

herregistratieverzoeken.

op tijd af te handelen. Vooral herregistratieklachten
vragen vaak wat meer tijd om te onderzoeken.
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Afdeling

Aantal klachten

Inhoud klachten

Financiën

15

Betaling, te hoge kosten

Registratie

8

Termijn van registratie, afgekeurde registraties

		

en onduidelijkheden

Herregistratie

Afkeuring van activiteiten, niet eens met

29

		

aantal punten, duur termijn, procedure,

		

andere herregistratiecriteria

Tuchtrecht

Gang van zaken

10
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Categorie

Betekenis

Aantal klachten

Commissie heroverweging SKJ

Werkwijze commissie heroverweging

1

Zeer ernstige klacht, moet direct opgepakt worden,

0

Na een negatieve beslissing tot (her)registratie kan

In de praktijk blijkt dat verzoeken aan de commissie

een geregistreerde bij een onafhankelijke commissie

heroverweging via de klachtencommissie of via de

een verzoek tot heroverweging indienen.

registratiecommissie binnenkomen. (“Ik ben het niet

De commissie heroverweging heeft een mandaat

eens met de afkeuring van…”).

van het bestuur om een weloverwogen besluit te

Van de klachten over registratie en herregistratie zijn

nemen.

er in 2017 5 vanuit de klachtencommissie door-

interne verandering bij SKJ nodig
2

Ernstige klacht, moet opgepakt worden, interne verandering

4

bij SKJ nodig
3

Neutraal, geen interne verandering bij SKJ nodig, mogelijk wel

35

actie voor individu
4

Andere afdeling bevoegd, doorsturen naar bevoegde afdeling

3

5

Opmerking in plaats van klacht, geen interne verandering of

7

actie nodig, alleen beantwoorden
6

Commissie heroverweging

13

gestuurd naar de commissie heroverweging.

De commissie bestaat uit 12 leden:

In 4 gevallen ging het om een verzoek aan BPSW-

• Een externe voorzitter, bureausecretaris,

leden en in één geval om een verzoek aan de NVO.

directeur SKJ
• 5 leden aangedragen door de beroepsvereniging
BPSW

Figuur 2

gestuurd. Bij de BPSW is er steeds een andere

• 2 leden aangedragen door de beroepsvereniging
NIP (waarvan 1 vacature)
• 2 leden aangedragen door de beroepsvereniging

Aantal klachten per categorie

Verzoeken worden per e-mail naar de leden

NVO

samenstelling van 3 leden die gezamenlijk een
voorzitter aanwijzen.
Leden kunnen eventueel bij elkaar komen en de
verzoeker uitnodigen om zaken toe te lichten. Dit is

Er is een indeling gemaakt om snel te kunnen beoor-

• Excuses voor termijnvertraging.

in 2017 niet gebeurd. De commissie heeft één keer

delen hoe ernstig de klachten zijn die binnenkomen.

• Onduidelijkheid website SKJ aangepast.

een startbijeenkomst gehad in 2017 en is op 7

Hieronder het aantal klachten per categorie.

• Activiteit alsnog goedgekeurd/punten geplaatst

december 2017 weer bij elkaar gekomen.

Uitgevoerde acties naar aanleiding van klachten

• Bij klachten rondom tucht: voorzitter om

in dossier/dossier bijgewerkt.
• In veel (bijna alle) gevallen: onduidelijkheden
opgehelderd, uitleg en advies gegeven.
• Gecrediteerd via afdeling financiën.
• Verzoek afgewezen.
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De toekomst

toelichting gevraagd

De klachtencommissie komt (ongeveer) eenmaal

• Klacht over bejegening: opgepakt met

per 6 weken bijeen. In 2018 wordt de klachtenrege-

medewerker.

ling geëvalueerd en indien nodig aangescherpt.

• Bij commissie heroverweging neergelegd.
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Online

SKJ digitaal
In 2017 heeft SKJ hard gewerkt aan de communicatie met professionals, werkgevers en
opleiders. Welke (digitale) ontwikkelingen waren er zoal?
SKJ is telefonisch langer bereikbaar, de informatie op

sionals gericht te informeren, is er een campagne

de website is op een aantal plaatsen aangepast, en

voorbereid die in december 2017 van start is gegaan.

via informatiebijeenkomsten is het directe contact

Om het registreren voor jeugd- en gezinsprofessio-

met de professionals verbeterd. Ook is er een app ge-

nals mogelijk te maken, zijn er nieuwe digitale for-

lanceerd voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezins-

mulieren ontworpen. Ook is het mogelijk gemaakt

professionals die het (her)registreren vergemakke-

voor jeugdzorgwerkers en vooraangemelde profes-

lijkt. Met nieuwsbrieven, actuele nieuwsberichten op

sionals om gemakkelijk over te stappen naar de nieu-

de website en onze social-mediakanalen brengt SKJ

we kamer.

Downloaden

de professionals op de hoogte van het laatste nieuws.
Er zijn aparte video’s voor werkgevers, gemeenten,

Tips altijd welkom

ouders/verzorgers en professionals. Hierin wordt zo

Gebruikers van de website en de Mijn-SKJ-omgeving

eenvoudig mogelijk uitgelegd wat SKJ voor hen bete-

dragen regelmatig tips voor verbetering aan. Deze

kent, wat er van hen wordt verwacht en wat zij van

zijn van harte welkom! Ze leiden niet altijd (direct) tot

SKJ mogen verwachten.

aanpassingen, maar SKJ onderzoekt in elk geval of de
feedback kan bijdragen aan een gebruikersvriende-

Nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

lijker website.

Er heerst(e) veel onduidelijkheid over de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals die op 1 januari
2018 openging. Om alle – bij SKJ bekende – profes-
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Interview

Edwin Luttik is senior beleidsmedewerker bij Sociaal Werk Nederland

De beroepsregistratie is maar een klein onderdeel
van wat er de laatste jaren is veranderd. Het vak van
sociaal werker heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede onder invloed van de Wmo. Sociaal
werkers werken aan het versterken van het welzijn

‘Een leven lang leren voor elke
professional’
Edwin Luttik - senior beleidsmedewerker bij Sociaal Werk Nederland - over registratie, het
vak sociaal werker, zijn wens voor de toekomst en de uitdaging die hij nog ziet voor SKJ.
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van mensen, en kijken daarbij zorgvuldig naar de
draagkracht van mensen (en hun netwerk).

Maar het kan ook een extra zetje geven om aantoon-

De problematiek is vaak meervoudig en divers:

baar te maken dat je je ontwikkelt in je vak.

mensen hebben bijvoorbeeld schulden én emotionele

Het zou mooi zijn als op termijn de verschillende

problemen. Sociaal werkers gaan naast mensen staan

registers in het sociaal domein kunnen integreren tot

en kijken waar ze kunnen ondersteunen. Dit kan

één register met een gemeenschappelijke basis, ge-

individueel of groepsgewijs in een wijk of buurt.

combineerd met een aantal vakspecifieke elementen.

Tien procent SKJ geregistreerd

Uitdaging voor SKJ

De SKJ-registratie is er niet voor alle sociaal

Met de SKJ-registratie krijgen veel professionals

“Het laatste jaar proberen wij de focus een beetje

Ontwikkeling van het vak

werkers, maar alleen voor degenen die werkzaam-

voor het eerst met tuchtrecht te maken. Uit

van de registratieplicht af te halen. Dat doen we sa-

Voor de meeste sociaal werkers is nieuw dat ze zich

heden uitvoeren in het jeugddomein die volgens

ervaring blijkt dat tuchtrecht een enorme impact

men met SKJ in het kader van PPJ&J, het Programma

moeten registreren als ze met kinderen en jeugd

het Kwaliteitskader Jeugd de inzet van een

kan hebben. Voor sommige professionals werkt het

Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

werken. Met name voor jongerenwerkers is het soms

geregistreerde professional vragen. Dat geldt maar

verlammend, zij krijgen angst om te handelen. Voor

Professionalisering is namelijk meer dan alleen

nog onduidelijk wanneer die registratie verplicht is.

voor ongeveer tien procent van ons werkveld.

SKJ ligt de uitdaging om duidelijk te maken wat het

registratie en geldt voor alle professionals, welk op-

Professionals die een mbo-functie hebben, hoeven

Een register is in deze tijd een goed middel om een

tuchtrecht eigenlijk beoogt: het is er om te leren,

leidingsniveau ze ook hebben. De ontwikkeling van

zich niet te registreren en sociaal werkers met een

leven lang leren te ondersteunen. Daarom bekijk

niet om te straffen. Een ander woord dan ‘tucht’ zou

het vakmanschap staat voorop, om zo de kwaliteit

hbo-functie wel. Dat zorgde voor verwarring en on-

ik de registratie bij SKJ vooral positief; het register

naar mijn idee om te beginnen al helpen!”

van het werk met kinderen en jongeren te optima-

rust. Aan ons de taak om goed uit te leggen wanneer

helpt en stimuleert professionals om hun vak bij te

liseren. Registratie is een middel dat bijdraagt aan

je je moet registreren en met welk doel. Maar ook

houden. Het zorgt voor een extra prikkel. Een pro-

de beroepstrots en de status van het beroep, maar is

om helder te maken dat iedere professional en ieders

fessional die altijd al actief was met die ontwikke-

geen doel op zich.

vakmanschap ertoe doen.

ling, zal daar wellicht minder behoefte aan hebben.
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Analyse
Totaal aantal
klachten: 264 (2016: 190)

Tuchtafdeling in 2017

Schriftelijk
afgedaan: 2 (2016: 11)

Niet inhoudelijk
behandeld: 162 (2016: 96)

Ook in 2017 hebben klagers de weg naar de tuchtafdeling van SKJ weten te vinden.
Meestal dienden ze hun klacht tegen een professional in via het klachtenformulier op
de website. Een klacht komt in eerste aanleg terecht bij het College van Toezicht en
wordt vervolgens beoordeeld door een jurist van de afdeling. Sinds maart 2017 wordt de
klacht in het zogenaamde ‘voorportaal’ ook besproken door een SKJ-jurist, een
beroepsgenoot van de professional, een bemiddelaar en een voorzitter.

Niet via
voorzittersbeslissing: 32
(2016: 79)
- Ingetrokken
door klager (14)
- Beklaagde niet
geregistreerd (13)
- Handelen ligt
voor registratiedatum (4)
-Klacht na vraag
om aanvulling
niet aangevuld (1)

Figuur 1

Via
voorzittersbeslissing: 130
(2016: 17)

(deels) Gegrond:
1 (2016: 1)

- Beklaagde niet
geregistreerd (18)
- Klacht na vraag
om aanvulling
niet aangevuld (107)
- Handelen ligt voor
registratiedatum (2)
- Geen betrekking op
jeugddomein (1)
- Klacht eerder
beoordeeld (1)
- Klager geen
belanghebbende (1)

Berisping: 1
(2016: 0)

Niet-ontvankelijk: 0
(2016: 3)

Hoorzitting: 100
(2016: 83)

Geen maatregel:
0 (2016: 1)
(deels) Gegrond: 39
(2016: 24)

Geen maatregel:
11 (2016: 3)

Waarschuwing:
17 (2016: 17)

Ongegrond: 60
(2016: 59)

Berisping: 7
(2016: 4)

Niet-ontvankelijk: 1
(2016: 0)

Voorwaardelijke
schorsing: 3
(2016: 0)

Figuur 1 geeft de aantallen en de wijze van afhandelen

Op 10 april 2017 is het nieuwe Tuchtreglement vast-

weer van de in 2017 behandelde klachten .

gesteld door het bestuur van SKJ. Vanaf die datum

Van de 264 klachten zijn 162 klachten niet inhoudelijk

wordt de term ‘NIB’ alleen nog gebruikt bij klachten

behandeld. Een deel hiervan is afgedaan met de ‘NIB’

die worden ingetrokken door de klager. Alle andere

(niet inhoudelijk beoordeeld). Dit is de voorloper van

klachten worden ofwel inhoudelijk beoordeeld ofwel

een voorzittersbeslissing.

afgedaan met een voorzittersbeslissing. Uit figuur 1

1

Het College van Toezicht
In 2017 zijn in totaal 264 tuchtklachten door het College van Toezicht behandeld.
Het betroffen klachten die waren ingediend in 2015, 2016 en 2017, en die in 2017 hebben
geleid tot een beslissing of door de klager zijn ingetrokken.

Ongegrond: 1
(2016: 7)

Schorsing: 1
(2016: 0)

blijkt dat een groot aantal klachten is afgedaan met
de voorzittersbeslissing.
In 2017 zijn er 253 nieuwe tuchtklachten ingediend, waarvan er in 2017 162 zijn afgehandeld. Deze 162 klachten zijn meegenomen in de onderliggende analyse.
Hieruit volgt dat er op 1 januari 2018 nog 91 klachten openstaan van de in 2017 ingediende tuchtklachten. Deze zullen worden meegenomen in de analyse over 2018.

1
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Ontwikkeling tuchtklachten
(2017 vergeleken met 2016)
Medio maart 2017 is het zogenaamde ‘voorportaal’

lijk en wordt verder in behandeling genomen door

Van de 102 (100 met hoorzitting, 2 schriftelijk)

geïntroduceerd. Alle tuchtklachten die SKJ ontvangt

de tuchtafdeling, waarbij in uitzonderlijke gevallen

inhoudelijk behandelde klachten werd bij 40 klachten

er in 2017 een stijging te zien van 39%. Echter: er zijn

worden als eerste in het voorportaal besproken.

eerst bemiddeling wordt voorgesteld, óf de zaak is

minstens 1 klachtonderdeel gegrond verklaard.

maar 8,5% klachten meer inhoudelijk behandeld.

In het voorportaal van SKJ zitten een beroepsgenoot,

niet-ontvankelijk en wordt verder niet in behandeling

Daarbij werd 11 keer geen maatregel opgelegd

Een mogelijke verklaring ligt in het voorportaal dat

een bemiddelaar en twee juristen: een voorzitter van

genomen. Iedere klager krijgt bericht van SKJ over

(gegrond zonder maatregel), 17 keer gold een

in in 2017 is ingericht. Hierin worden ingediende

het College van Toezicht en de behandelend secre-

wat er besloten is. In 2017 is er over het voorportaal

waarschuwing, 8 keer een berisping, 3 keer een

klachten direct beoordeeld.

taris van SKJ. Als een tuchtklacht wordt ingediend,

van SKJ een filmpje met uitleg gemaakt.

voorwaardelijke schorsing en 1 keer een schorsing.

wordt in het voorportaal getoetst of deze voldoet aan

Dit is te vinden op de SKJ- website.

In 2017 zijn bij het College van Toezicht 104

opgeteld, zijn dit er 40 in 2017 ten opzichte van 25

de eisen van het tuchtreglement. Als dat niet zo is,

• Kijkend naar het totaal aantal behandelde klachten is

• Wanneer alle gegrond verklaarde klachten worden

hoorzittingen geweest . Daarbij is er 50 keer een

in 2016. Dat is een groei van gegrond verklaarde

krijgen klagers bericht en twee weken de tijd om dit

In 2017 zijn 32 klachten niet inhoudelijk behandeld,

groot college ingezet (2 juristen en 3 beroepsgenoten)

klachten van 60%.

alsnog in orde te maken. Er wordt altijd direct geke-

maar ook niet afgedaan met een voorzittersbeslissing

en 54 keer een klein college (1 jurist en 2 beroepsge-

• Vergeleken met 2016 waren er in 2017 175% meer

ken of de jeugdprofessional over wie wordt geklaagd

(zie figuur 1). Tot de komst van het nieuwe tuchtregle-

noten). Bij 15 zaken is een secretaris ingezet die niet

gegronde klachten zonder opgelegde maatregel.

inderdaad een SKJ-geregistreerde professional is en of

ment werden deze klachten gesloten met berichtge-

intern bij SKJ in dienst is (externe zittingssecretaris).

Het aantal waarschuwingen is gelijk gebleven.

de klacht echt gaat over het individueel professioneel

ving aan partijen, maar zonder voorzittersbeslissing.

In 2017 is in 1 zaak gewraakt. Dit wrakingsverzoek is

Daaruit kan worden geconcludeerd dat er niet

handelen van de professional: anders is de klager met

De verwachting voor 2018 is dat alle zaken die niet

afgewezen.

strenger is beoordeeld. Het aantal berispingen is

zijn tuchtklacht bij SKJ niet aan het goede adres en

inhoudelijk worden behandeld, worden afgedaan met

zal de tuchtklacht verder niet worden behandeld.

een voorzittersbeslissing. Een uitzondering hierop zijn

De gemiddelde doorlooptijd van de zaken die met een

Na bespreking in het voorportaal wordt besloten over

de klachten die worden ingetrokken door de klager.

voorzittersbeslissing werden afgedaan was 58 dagen,

2

de verdere route van de klacht: óf deze is ontvanke-

vergeleken met het jaar ervoor verdubbeld.
Dat kan wel uitgelegd worden als een verzwaring.

die van de niet inhoudelijke behandelde zaken 78
dagen. De inhoudelijk behandelde klachten werden
in 2017 gemiddeld in 247 dagen afgehandeld.

Er zijn in 2017 104 hoorzittingen geweest, maar uit figuur 1 bleek dat er maar 100 van de in 2017 behandelde zaken met een hoorzitting werden
afgedaan. Verklaring voor dit verschil is dat er in 2017 ook hoorzittingen zijn geweest waarbij de beslissing pas in 2018 is verstuurd. Die zaken zijn niet
meegenomen in deze analyse.

2  

Film over Tuchtrecht
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Figuur 2

212

Verdeling van tuchtklachten over de beroepsgroepen
98
8

3

Jeugdzorgwerkers

41

Psychologen

4

Pedagogen

0

0

Onbekend

Verdeling van tuchtklachten over de beroepsgroepen
In figuur 2 is de spreiding van de tuchtklachten over de beroepsgroepen weergegeven. De linker kolommen
hebben betrekking op alle in 2017 behandelde tuchtklachten (totaal: 264), de rechter kolommen tonen de
inhoudelijk behandelde tuchtklachten in 2017 (totaal: 102).

Begeleiding door gemachtigde(n)
Beide partijen, zowel de klager als beklaagde, kunnen zich laten bijstaan door een gemachtigde.
Figuur 3 laat zien hoe vaak klagers en beklaagden van deze mogelijkheid gebruikmaakten.

Alle tuchtklachten
Inhoudelijk behandelde
Figuur 3
		tuchtklachten
Totaal

264

102

Alleen klager heeft een gemachtigde

53

12

Alleen beklaagde heeft een gemachtigde

43

39

Beide partijen hebben een gemachtigde

44

41

Geen van beide partijen heeft een gemachtigde

124

10

Uit figuur 3 blijkt dat in 177 (124 + 53) van alle in 2017 behandelde tuchtklachten de beklaagde geen
gemachtigde had. Vermoedelijk is een zeer groot deel hiervan afgesloten met een voorzittersbeslissing.
Daardoor was er voor de beklaagde geen noodzaak om een gemachtigde in te schakelen.
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Figuur 4
2016

2017

217

253

niet bij elkaar zijn

131

194

Geen sprake van complexe echtscheiding: 1

76

92

39

78

en een relatie tot de ingediende klacht: 3

44

38

Onbekend

58

45

Totaal aantal tuchtklachten
Aantal tuchtklachten waarbij ouders

Wel sprake van complexe echtscheiding,
maar geen relatie tot de ingediende klacht: 2
Wel sprake van complexe echtscheiding,

Complexe echtscheidingen
In deze analyse is het aantal tuchtzaken geteld

Voor deze analyse is onderscheid gemaakt in
verschillende categorieën:

Uit figuur 4 blijkt dat bij de tuchtklachten die werden ingediend in 2016, de ouders in 60% van de gevallen

• Categorie 1: er was geen sprake van een complexe

niet (meer) bij elkaar waren. In 2017 was dit bij 77% van de tuchtklachten het geval.

echtscheiding.
• Categorie 2: er was in de meeste gevallen wel

waarbij er sprake was van een (complexe) echt

sprake van een complexe echtscheiding, maar deze

scheiding. Deze analyse gaat uit van het aantal

had geen direct verband met de ingediende tucht-

ingediende klachten in 2016 en 2017, in tegen-

klacht of de beklaagde.

stelling tot de overige onderwerpen in deze analyse.

• Categorie 3: er was steeds sprake van een complexe

Hiervoor is gekozen omdat het beeld leeft dat er in

echtscheiding, en de ingediende tuchtklacht werd

toenemende mate sprake is van ingediende klachten
waarbij de ouders niet (meer) bij elkaar zijn en/of er
sprake is/was van een complexe echtscheiding.

Daarnaast waren er bij de tuchtklachten die werden ingediend in 2016, in 38% van de zaken problemen door
een complexe echtscheiding (categorie 2 en 3). Bij de tuchtklachten ingediend in 2017 waren er in 46% van de
gevallen problemen door een complexe echtscheiding (categorie 2 en 3).

hier direct door beïnvloed.
• Categorie onbekend: uit de klacht en/of de stukken werd niet voldoende duidelijk of er sprake was
van een (complexe) echtscheiding.
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14,1 %

Figuur 5 Klachtkenmerken

Figuur 6 Geschonden artikelen van de beroepscode
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9,1%

7,4%
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Geschonden artikelen van de beroepscode

In deze analyse zijn de in 2017 behandelde

ingediende klachten. In deze analyse gaat het om

Klagers kunnen in hun tuchtklacht aangeven of

In figuur 6 is met blauwe balken weergegeven hoe

klachten onderzocht op inhoud. Een klacht heeft

de klachten die in 2017 zijn behandeld.

zij vinden dat er een artikel van de beroepscode is

vaak klagers in hun tuchtklacht een bepaald artikel

vaak meerdere kenmerken omdat hij dikwijls uit

Uit figuur 5 blijkt dat een groot deel van de klachten

geschonden. Omdat er vrijwel geen klachten zijn

noemden dat volgens hen door de professional was

diverse onderdelen bestaat. De blauwe balkjes geven

gaat over het geven van geen, onvoldoende of

ingediend/behandeld over psychologen en

geschonden. De rode balken geven aan hoe vaak

de percentages weer van alle tuchtklachten.

onjuiste informatie. Hieronder vallen ook de

pedagogen, beperkt deze analyse zich tot de

het College van Toezicht heeft geoordeeld dat een

klachten waarbij wordt gesteld dat beklaagde heeft

beroepscode van de jeugdzorgwerker.

artikel is geschonden.

Deze analyse kan niet worden vergeleken met de

gelogen of onjuistheden op papier zet.

analyse die is gemaakt voor het jaarverslag over

Daarnaast hebben veel klachten betrekking op de

2016. Toen is namelijk gekeken naar de in 2016

communicatie, dossiervorming, partijdigheid en de
omgangsregeling.
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Geslacht klager

4%

Positie van klager

Het College van Beroep

2%

5%
2%

4%

Het College van Beroep heeft in 2017 27 beroepschriften behandeld. 21 beroepschriften waren ingediend in

12%

2016 en 7 beroepschriften in 2017.
Bij deze 27 behandelde beroepschriften is 20 keer de klager in beroep gegaan (waarbij éénmaal beklaagde in

42%

incidenteel beroep ging), 6 keer is de beklaagde in beroep gegaan, en eenmaal zijn beide partijen in beroep

44%

gegaan. In figuur 9 is de wijze van afhandelen van deze beroepschriften weergegeven.
49%

Man

Vrouw

35%

Man plus vrouw

Onbekend

Moeder
Opa of oma

Vader

Pleegouders

Jeugdige zelf

Overig

Figuur 9
		2016

2017

Aantal beroepschriften behandeld		

24

27

Appellant kennelijk niet-ontvankelijk		

8

14

Beslissing CvT (deels) vernietigd		

12

7

Beslissing CvT gehandhaafd		

4

2

Beroepschrift ingetrokken		

0

4

Het College van Beroep kan een maatregel intrekken, een lagere maatregel opleggen of een hogere maatregel opleggen. Uit figuur 9 komt naar voren dat het College van Beroep in 2017 in totaal 7 beslissingen van het
College van Toezicht (deels) heeft vernietigd. In tabel 10 is weergegeven wat er met de eventueel opgelegde
maatregelen in die zaken is gebeurd.
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Maatregel CvT

Maatregel CvB		

Totaal

Gegrond zonder maatregel

Handhaving gegrond zonder maatregel

1

Waarschuwing

Klacht ongegrond, maatregel ingetrokken

1

Handhaving waarschuwing

1

Klacht ongegrond, maatregel ingetrokken

2

Berisping ingetrokken, waarschuwing opgelegd

2

Berisping

Figuur 10
In 2017 zijn er bij het College van Beroep 14 hoorzittingen geweest, waarbij 13 keer een groot college is ingezet
en 1 keer een klein college. Bij 2 zaken is een secretaris ingezet die niet intern bij SKJ in dienst is (externe
Dit beeldhouwwerk is in

zittingssecretaris).

2017 gemaakt door voorzitter College
van Beroep, Paul van Teeffelen.

De 27 afgeronde beroepszaken hadden een totale gemiddelde doorlooptijd van 158 dagen. Van deze
27 beroepszaken zijn 9 zaken inhoudelijk behandeld, 14 zaken zonder inhoudelijke behandeling

Hij heeft het geschonken aan

niet-ontvankelijk verklaard en 4 zaken werden ingetrokken. De 9 inhoudelijk behandelde zaken hadden

SKJ, waar het in de gang van de

een gemiddelde totale doorlooptijd van 237 dagen.

tuchtafdeling te bewonderen is.
De titel van het beeld is ‘De plooien
zijn inmiddels gladgestreken’.
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Bijscholing

Meedenken en meepraten
over tuchtrecht

Pagina 30

TERUG NAAR INDEX

Op 8 juni en 8 november 2017 waren er twee bijscholingsdagen over tuchtrecht.
De leden van het College van Toezicht, die van het College van Beroep en de
medewerkers van de afdeling tuchtrecht kwamen hiervoor bijeen in De Bilt. Op het
programma stond de verdere kwaliteitsontwikkeling van het tuchtrecht van SKJ.
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Codeconform of niet?
Na de plenaire terugkoppeling was er een interview
met twee jeugdbeschermers.
Zij vertelden dat de werkdruk hoog is. Ook krijgen
Adri van Montfoort was de procesbegeleider van

werkers soms dwingende aanwijzingen van hun

beide dagen. Hij is niet alleen pedagoog en jurist,

directie die niet in overeenstemming zijn met de

maar ook directeur bij De Thuisbasis Sociaal Werk.

beroepscode. Als de individuele professional tucht-

Dit is een organisatie die voor gemeenten de

rechtelijk wordt aangesproken, blijft de organisatie

uitvoering van de jeugdteams en de sociale teams op

buiten schot. Deze hoeft zich niet te verantwoorden

zich neemt.

bij de tuchtrechter. De conclusie: als er niet codeconform gewerkt kan worden, moet de jeugdprofes-

Van Montfoort startte de eerste bijeenkomst met

sional dat bij het management aankaarten.

een lezing over het thema: waar staat het tuchtrecht
van SKJ nu en wat willen we gezamenlijk uitdragen?

Discussie

Hij vond: “Als het niet mogelijk is om te stellen dat

In het middagdeel kwamen in groepjes onder meer

een keuze de enige juiste is, dan moet de legitimatie

de volgende vragen aan bod:

gevonden worden in de zorgvuldigheid van de

• Hoe zorg je dat je in dezelfde situaties dezelfde

procedure die gevolgd is om tot het besluit te komen.”

maatregel oplegt als de samenstelling van de
colleges verschilt?

Daarom ziet hij als opdracht voor de tuchtcolleges
van SKJ:
• Pleeg hoor en wederhoor: alle verhalen zijn belangrijk. Er kán een andere ‘waarheid’ zijn dan die van

• Wanneer wordt welke maatregel opgelegd?
Wat zijn de criteria vanuit de beroepsgroep?
• Hoe kun je uitspraken omzetten in lessen voor de
beroepsgroep?

jeugdbescherming.
• Selecteer de feiten vanuit de klacht.

Actiepunten

• Bij twijfel bij de oordeelsvorming: onthoud je van

Naar aanleiding van de eerste bijscholingsdag is er

een oordeel.
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een lijst opgesteld van actiepunten. SKJ gaat onder

• Organiseer tegenspraak in de raadkamer.

meer aan de slag met:

Aan de hand van Van Montfoorts lezing gingen de

• maatregelen om het gevoel van veiligheid bij alle

aanwezigen daarna in groepjes aan de slag met de

betrokkenen bij een tuchtprocedure te borgen.

thema’s: alternatieve afdoening, ontvankelijkheid en

Denk bijvoorbeeld aan het voorleggen van huis- en

fair trial.

gedragsregels.
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• Een A4 met informatie over de zitting (verloop,

De geïnterviewden willen graag meer voorlichting

doelstellingen, spelregels). Deze kan worden mee-

over tuchtrecht en de eisen aan een verweerschrift.

gestuurd met de uitnodiging.

“Als er meer kennis is, scheelt dat stress en spanning.”

• Presentaties over jurisprudentie door e-learning of
in landelijke scholingsbijeenkomsten.
• Een nieuwsbrief die aantrekkelijk is om te lezen,

Aanbevelingen
Ook op deze tweede dag was er volop ruimte voor

met bijvoorbeeld korte reacties van jeugd-

discussie. Dat leidde tot onder meer de volgende

professionals of een leidinggevende op een

aanbevelingen:

beslissing.

• Het is goed om het voorportaal beter inzichtelijk
te maken en communiceren naar de verschillende

Tweede bijeenkomst
Op de tweede bijeenkomst, op 8 november 2017,
vertelde Adri van Montfoort over het onderzoek van

partijen. Zo wordt de procedure ook duidelijk voor
de jeugdprofessionals in het veld.
• Professionals moeten zich bewust zijn van hun

zijn bureau in opdracht van instellingen voor jeugd-

eigen verantwoordelijkheid en gaan staan voor hun

bescherming. Thema daarvan is de impact

vak. Reflectie (ook voorafgaand aan een eventuele

van het nieuwe tuchtrecht, doel is een discussie aan

klachtenprocedure) helpt daarbij. Als professionals

te zwengelen over het klacht- en tuchtrecht.

zich kunnen verantwoorden, is angst niet nodig.

Marike Lenglet, een van de onderzoekers, vertelde

• Organisaties moeten hun professionals zo goed

dat de geïnterviewden de meeste moeite hebben

mogelijk faciliteren, en het moet mogelijk zijn de

met de stapeling van procedures tegen jeugd-

organisaties aan te spreken op een te hoge werk-

beschermers die mogelijk is. Verder vragen de

druk.

jeugdbeschermers zich af: “Waar staat de beklaagde
als klager, ook binnen de organisatie, eindeloos de

Uit een evaluatie bleek dat de kwaliteitsdagen

ruimte krijgt om gesprekken te voeren met team-

voorzien in een behoefte: de deelnemers vonden het

managers en klachtencommissies?”

nuttig ervaringen te delen en hiervan te leren. Ze
waardeerden de inhoud van het programma en de
bijdrage van Van Montfoort met ‘goed’ tot ‘zeer goed’.
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Het land in

SKJ komt naar je toe!

Tuchtrecht on tour
SKJ vindt het belangrijk dat jeugdprofessionals geen schrikbeeld hebben van het
tuchtrecht. Iedere instelling die werkt onder de Jeugdwet, en andere belanghebbende
partijen zoals gemeentes, kunnen SKJ vragen om een voorlichting op locatie over het
tuchtrecht van SKJ.
In 2017 zijn medewerkers van SKJ – juristen – acht

De deelnemers kunnen tussendoor en na afloop al

keer afgereisd naar diverse windstreken.

hun vragen stellen, zolang die maar niet gaan over

Zij waren bij locaties van Veilig Thuis en Jeugd-

gedane beslissingen van het College van Toezicht of

bescherming Brabant, bij Youké in Zeist, bij de

het College van Beroep.

Samenwerkende Zorgboeren Zuid in Tilburg, bij
familie- en jeugdrechters en -advocaten in

Meestal zijn er na zo’n presentatie wel een aantal

Amsterdam, bij het Regiecentrum Bescherming en

toehoorders die zeggen dat ze een beter en minder

Veiligheid in Leeuwarden en bij Jeugdzorg Nederland

negatief beeld hebben gekregen van het voor hen

in Utrecht.

geldende tuchtrecht.
Ook in 2018 gaat SKJ daarom met ‘tuchtrecht on

Een beter beeld

tour’!

Aan de hand van een presentatie wordt het tuchtproces uitgelegd, en komt de positie van de jeugdprofessional en de rol van de werkgever aan bod.
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Ontwikkeling
Lex Mooy is plaatsvervangend voorzitter van het College van Toezicht

‘Tuchtrecht kan een
bondgenoot zijn’
‘Ik ben vrijwel vanaf het begin betrokken bij het tuchtrecht van SKJ.
Terugkijkend naar de ontwikkeling daarvan vallen mij een aantal
zaken op. Ten eerste dat wijzelf onderdeel uitmaken van een
lerende organisatie. En dat geldt zeker ook voor de professionals die wij tijdens de tuchtzaken ontmoeten. Het was
nogal wat: professionals die voor het eerst verantwoording moesten afleggen tegenover de buitenwereld.
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Toch ontstaat er aan de andere kant ook een andere

met de colleges de afgelopen jaren enkele uitwassen

stemming: dat het tuchtrecht niet alleen iets is van

gezien, een paar schrijnende voorbeelden van

onwillige bestuurders, maar ook een bondgenoot

klachten tegen professionals die hebben geleid tot

kan zijn. Ja, als professional héb je een grote caseload.

uitspraken, waarbij de betreffende professionals

Maar het is aan die professional zelf om een streep te

zelfs voor langere tijd geschorst zijn. En we zien bij

trekken. Om aan de manager die met telkens meer

de tuchtzaken ook té vaak nog dat professionals

cases aankomt te melden: ‘Ik kan dit er niet bij heb-

misbruik maken van hun machtspositie. Dat we

ben. Daardoor kan ik niet zo professioneel handelen

dan ingrijpen, bewijst eens te meer het nut van dit

als van mij wordt verwacht.’ In zo’n geval is het

tuchtsysteem.

tuchtrecht een steun in de rug, kun je het gebruiken

Jongere professionals hebben doorgaans minder

in je voordeel.

moeite met de professionalisering, de registratie, het

Bij andere registers met vele jaren meer ervaring,

tuchtrecht. Alleen valt het werk zelf hen heel zwaar.

bijvoorbeeld het BIG, werkt dat al zo. Hoe hoog de

Zeker voor jonge mensen, tot een jaar of 35, is het

werkdruk ook is, de professional blijft te allen tijde

soms vrijwel onmogelijk om opgewassen te zijn tegen

Die klachten kregen over hun professioneel

zelf verantwoordelijk. Verschuilen achter de te hoge

het enorme geweld van ouders bij complexe echt-

handelen. Heel vaak kregen - en krijgen wij nog - te

werkdruk is daar een gepasseerd station.

scheidingen. Mensen die hun kind als wapen gebrui-

horen: ‘de klacht is niet terecht. Ik word af-

Die bewustwording zien we bij SKJ langzaam maar

ken en de meest verschrikkelijke trucs uithalen: dat

gerekend als professional, terwijl ik te veel onder

zeker ook ontstaan. Dat een professional zichzelf ook

zorgt voor een enorme spanning. Om dat allemaal

tijdsdruk sta, te veel cliënten krijg die ik er niet meer

in de waan van de dag afvraagt: hoe blijf ik

te doorzien is ontzettend moeilijk. Daar is heel veel

bij kan hebben. De caseload is te zwaar, maar ik kan

binnen het kader van mijn professioneel handelen?

werkervaring voor nodig.

niet weigeren als mijn manager mij daartoe dwingt.’

Wat kan ik aan en wat niet? Natuurlijk zijn we er nog

Wat ik tijdens de tuchtzaken zie is dat 99% van alle

Het voelt voor sommige professionals als oneerlijk als

niet. Zeker mensen die al lang in het veld werken,

professionals – stuk voor stuk – hun werk doen met

individuele professional te worden afgerekend, terwijl

moeten nog wennen aan de nieuwe attitude.

hart en ziel. Al worden er weleens fouten gemaakt,

ze vinden geen keuze te hebben, in een situatie ge-

Die twijfelen weleens: heb ik het dan al die jaren ver-

dan nog is het vrijwel altijd zo dat de professional er

dwongen te zijn. Dat leidt tot onbegrip. ‘Jullie weten

keerd gedaan? En dat is gelukkig doorgaans niet zo:

helemaal voor gaat. Voor dat ene kind: dat staat altijd

niet half hoe druk ik het heb…’

uitzonderingen daar gelaten. Natuurlijk hebben wij

centraal!’
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Bestuursverslag
over 2017

1. Missie, visie en doelstellingen

1.2 Visie

 rofessionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en
P
deskundigheid 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.

	

	
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).
	Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals werkzaam 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.

1.1 Doel	Het doel van het Kwaliteitsregister Jeugd is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugd-

domein 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.
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2. Positionering en strategie
	

	
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ziet zich gepositioneerd in een complexe omgeving van

veldpartijen die samen vormgeven aan de invulling van het beroep van de jeugdprofessional. SKJ
versterkt zijn autonome positie vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Zij kent daarbij haar grenzen
en heeft duidelijk afgebakend wat haar doel is en wat niet tot haar taken en verantwoordelijkheden
behoren.
	SKJ voert haar kerntaak uit en formuleert hierover kaders aan de beleidsmakers en andere
belangrijke partijen om zo de kerntaak goed uit te kunnen voeren. SKJ geeft signalen aan het brede
veld als ze ontwikkelingen ziet die als kans benut kunnen worden of die zorgen baren vanuit haar
visie, missie en doel.
	SKJ doet dit op basis van haar eigen waarnemingen maar ook op basis van de vele contacten met
professionals en werkgevers. Er is geen andere landelijke organisatie waar zoveel informatie bij
elkaar komt over de praktijk van beroepsregistratie en beroepsethische ontwikkelingen.
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	SKJ benut daarbij haar contacten met de beroepsverenigingen en ministeries. Ook is ze intensief in
gesprek met haar Raad van Advies zowel in hun formele adviseringsrol aan het bestuur als ook om
signalen en ontwikkelingen uit het werkveld te delen en duiden.
	SKJ neemt op constructief kritische wijze deel aan de toekomstige ontwikkelingen van de
professionalisering binnen de jeugdhulp. Zij heeft daarbij als vertrekpunt dat met name de
gezamenlijke beroepsorganisaties en branches een verantwoordelijkheid hebben om professionals
te faciliteren in hun ontwikkeling en reflectie o.a. door middel van beroepscodes. Geen van hen
afzonderlijk of een andere partij kan die rol nemen. SKJ kan en wil daarbij wel haar signalen en
kennis rondom de ontwikkelingen van beroepsregistratie en tuchtrecht inbrengen.

3. Organisatiemodel
	

3.1 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.

3.2 Raad van advies	Het Kwaliteitsregister Jeugd kent eveneens een Raad van Advies (RvA), waarin in ieder geval

vertegenwoordigers zitten van werkgevers en cliënten. Voorts dient de RvA uitgebreid te worden
met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van het jeugddomein.
	De RvA heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur over in ieder geval de voorwaarden
voor registratie en herregistratie, over aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling
van de RvA. Maar ook andere aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard
kunnen in de RvA aan de orde komen.
	Van een door de RvA uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd
worden afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de RvA
en het bestuur heeft plaatsgevonden.
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	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
samenspraak met de drie beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) en de Raad van Advies tot
stand gekomen en in november 2015 door het bestuur goedgekeurd.

3.3 Tuchtrecht Colleges

	Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen het tuchtcollege van SKJ en zijn een
onafhankelijk uitvoer orgaan binnen het organisatiemodel. Zij houden regelmatig zittingen over
tuchtklachten, doen uitspraak en kunnen maatregelen opleggen.
	Het bureau SKJ, onder leiding van de directeur, is (enkel) verantwoordelijk voor de procesgang
rondom de tuchtklacht en is voorwaarde 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. De overige collegeleden worden benoemd door het bestuur en met hen is
een vacatieregeling overeengekomen.
Door de colleges is er een tuchtreglement opgesteld wat door het bestuur van SKJ is goedgekeurd.

3.4 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.

3.5 Beoordeling	Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, in de vorm van een vergadering, waarbij bestuur,

Raad van Advies, de voorzitters van beide tuchtcolleges en de voorzitter van de klachtencommissie
aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid over de afgelopen periode geëvalueerd
en knelpunten worden gesignaleerd en waar nodig verbetermaatregelen getroffen.
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4.Samenstelling bestuur en directie

5. Belangrijkste activiteiten

4.1 Bestuur

5.1 Registratie – herregistratie – vooraanmelden- accreditatie en helpdesk kengetallen

	

4.2 Directie
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Het bestuur bestond in 2017 uit 5 leden:
• Dhr. R. Hageraats, voorzitter
• Mw J. Winters-Vierhuizen, (BPSW) penningmeester
• Mw Dr. H.E. Bakker, (NIP) bestuurslid
• Mw Drs E.H.M. Loykens, (NVO)bestuurslid
• Mw T. de Waard, (BPSW) bestuurslid

	Een van de kernactiviteiten van SKJ is registratie en herregistratie van professionals.
Alle feiten & cijfers daarover – eveneens de info over herregistratie, vooraanmelden,
accreditatie en de helpdesk kengetallen zijn te vinden voorin dit jaarverslag.

5.2 Klachten over SKJ

	SKJ behandelt ook klachten en opmerkingen die tegen het bureau worden ingediend.
Meer informatie daarover is te vinden voorin dit jaarverslag.

•Mw Drs. G.J. Stuifmeel RA, directeur
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6. Tuchtrecht

	Klachten die betrekking hebben op individuele professionals geregistreerd bij SKJ komen binnen
bij de afdeling Tuchtrecht. Alle informatie m.b.t. feiten en cijfers in 2017 valt te lezen elders in deze
uitgave.

7. Resultaat activiteiten door gekwantificeerde informatie
7.1 Balansbeoordeling

Vaste activa
	De vaste activa hebben betrekking op 2 verbouwingen. In 2017 vond de laatste verbouwing plaats
van de tuchtrechtvleugel. De afschrijvingstermijn zal conform voorgaande jaren zijn, 4 jaar voor
verbouwing en 5 jaar voor overige inventaris. Het huurcontract loopt tot 2019. SKJ heeft niet de
intentie om te gaan verhuizen.
Overige vorderingen
	De vlottende activa hebben betrekking op de debiteuren. Eind januari stond nog € 25.000 open
jonger dan 60 dagen. Een belangrijk deel staat ook als vooruit ontvangen bedragen aan de credit
kant. Het risico is minimaal. De debiteuren zijn goed onder controle. Er is een geringe post te veel
ontvangen die stamt uit eind 2014 en 2015 die niet meer terug is te herleiden naar de debiteur.
Debiteuren die een aanspraak doen op hun tegoed zullen dit te veel ontvangen bedrag terug
ontvangen. Uiteindelijk zal het restant van dit bedrag eind 2019 vrijvallen.
Liquide middelen
	SKJ is een stichting die vanuit haar maatschappelijke taak een zeer conservatief beleggingsbeleid
voert. De liquide middelen staan op een spaarrekening. Wel zullen in 2018 om risico te spreiden de
spaarrekeningen naast de huisbankier ING uitgebreid worden bij ABN-AMRO en Rabobank.
	SKJ is een jonge organisatie die nog zoekende is naar de juiste checks en balances.

Pagina 38

TERUG NAAR INDEX

	Daarom is het goed om de beoordeling van de balans aan de hand van verschillende ratios van
balansposten te berekenen.
	Liquiditeitsratio laat zien in hoeverre een bedrijf op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen
kan voldoen. Een van de meest gebruikte ratio is de Quick ratio (vlottende activa/vlottende
passiva). Deze moet groter dan één zijn.
	SKJ heeft op haar balans een bedrag van € 155.172 aan overige vorderingen (2016: € 199.198) en
aan liquide middelen staan € 4.183.682 (2016: € 3.606.672). De totale vlottende activa zijn
€ 4.338.854 (2016: € 3.805.870). Daar tegenover staat een bedrag van € 2.263.291 aan kortlopende
schulden (2016: € 2.281.312). Daarmee komt de Quick ratio voor SKJ op 1.92 (2016 1,67). 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 € 1.626.350 (2016: €1.615.805).
	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 Debet ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen) mag niet boven de 80%
uitkomen. Voor SKJ is dit 49 % (2016: 59% ). 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. De omvang van de continuïteitsreserve is in
2017 vastgesteld op € 1.190.000 (2016: € 700.000). Dit zijn ongeveer de vaste kosten over een periode
van 6 maanden waarbij ook rekening is gehouden met de groei van de organisatie.
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Bestemmingsreserve
	Het bestuur heeft besloten om de overige gelden terug te laten vloeien aan betrokken partijen en
om die reden een bestemmingsreserve te vormen voor professionaliseringsdoeleinden. 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 2018
worden verlaagd.

7.4 Kosten

7.2 Baten (6)	De werkelijke opbrengsten zijn € 735.591 hoger dan begroot. Dit is ook de voornaamste reden dat

Afschrijvingen (11)
	Werkelijk € 76.308 (2016: € 63.192.) De afschrijvingen zijn € 4.320 hoger dan begroot. Er zijn extra
investeringen in werkplekken gemaakt in verband met de personeelsuitbreidingen.
Daarnaast was er een hogere afschrijving dan begroot door de verbouwing.

het resultaat hoger is uitgekomen dan begroot. In de begroting van 2017 is uitgegaan van 26.672
geregistreerde professionals. In werkelijkheid zijn er inmiddels 30.995 professionals geregistreerd
tegen een gemiddeld hoger tarief dan begroot. Ook de accreditatie opbrengsten zijn hoger
uitgevallen dan begroot. Er was begroot € 50.000 en de accreditatie opbrengsten waren in 2017
€126.909 (2016 € 70.000).

7.3 SubsidieSKJ heeft ook in 2017 in het kader van het Project Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbaten (7)	bescherming (PPJ&J) het zogenaamde voor-aanmeld traject uitgevoerd. Vanuit de norm verantwoor-

de 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 was ook in 2017 nog niet voor al deze professionals mogelijk.
Professionals die zich nog niet konden registreren bij het BIG register of SKJ konden tot 31-12-2017
een zogenaamde vooraanmelding bij SKJ doen. De nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals is
1 januari 2018 open gegaan. Voor de inrichting van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals
heeft SKJ een subsidie toegekend gekregen van € 454.044. Dit hele bedrag was niet in de begroting
2017 meegenomen. De kosten zijn wel gemaakt en zullen ook verantwoord worden.
	De totale lasten zijn over 2017 € 512.472 hoger dan begroot. €454.044 heeft betrekking op de subsidie
PPJ&J en het inrichten van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals die niet begroot was.
€ 58.428 extra kosten komen voort uit extra automatiseringsinvesteringen en worden veroorzaakt
doordat er meer professionals geregistreerd werden in 2017 dan begroot.
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Lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenlasten (8-10)
	Deze waren begroot op € 992.083 en zijn werkelijk € 1.111.324 geworden (2016: € 789.460).
Door het PPJ&J project zijn er 4 fte’s meer ingezet dan begroot.
Personeelsleden
Bij SKJ waren in 2017 gemiddeld 28,5 fte’s werkzaam (2016: 21 fte’s)

Overige lasten (12)
Begroot € 812.064 en werkelijk € 1.178.541 (2016: € 812.344).
Overige personeelskosten
	Begroot € 65.000 en werkelijk € 102.802. De kosten overschrijding wordt veroorzaakt door dat er
meer fte’s in dienst waren dan begroot. Daarnaast is er meer in opleidingen en trainingen
geïnvesteerd.

7.5 Huisvesting
	

De huisvestingskosten zijn lager dan begroot omdat de aanhuur van het nieuwe gedeelte veel
later gerealiseerd is dan begroot waardoor de huurlasten lager zijn dan begroot.
Kantoorkosten
Begroot € 171.613 en werkelijk € 409.058. Voornaamste oorzaak de automatiseringskosten die
€ 236.751 hoger dan begroot. De automatiseringskosten van de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals was niet begroot en wordt door de PPJ&J subsidie gedekt. Daarnaast waren de automatiseringskosten hoger dan begroot doordat het tuchtrecht CRM veel complexer is dan voorzien.
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Verkoopkosten
	Begroot € 142.000 en werkelijk € 72.706. De Dag van de Jeugdprofessional valt onder de
begrote verkoopkosten en is verantwoord bij de directe lasten. Er heeft dus een verschuiving
plaatsgevonden.
Vergader en bestuurskosten
	Zijn €25.000 hoger dan begroot doordat er een kwaliteitsontwikkeling bij de tuchtcolleges
heeft plaatsgevonden in 2017 waarin niet was voorzien.

	
De directe lasten zijn € 157.878 hoger dan begroot. € 81.132 komt door de Dag van de

Jeugd-professional. De begrote bedragen zijn onder de verkoopkosten terug te vinden.
En er zijn opbrengsten voor deze dag gegenereerd. Per saldo was de Dag van de
Jeugdprofessional volgens begroting.
De kostenoverschrijding van de directe lasten wordt veroorzaakt door het tuchtrecht.
Deels omdat er vaker een groot college zitting had dan begroot en deels omdat er in de
kwaliteit van het tuchtrecht in 2017 is geïnvesteerd “advieslasten tucht” die niet
begroot waren.
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Per 31 december 2017 voor resultaatbestemming

		 31 december 2017		

31 december 2016

31 december 2017			

Alle bedragen zijn in euro’s

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves en fondsen (4)

Materiële vaste activa (1) 			

260.347		

134.189

Vlottende activa
Overige vorderingen (2)			 155.172 		 199.198
Liquide middelen (3) 			 4.183.682 		 3.606.672
__________ 		__________
			
			 4.599.201 		3.940.059

31 december 2016

Alle bedragen zijn in euro’s

Continuïteitsreserve 		
1.190.000 		
700.000
Bestemmingsreserves 		
1.145.910 		
25.683
Overige reserves 		
- 		
933.064
__________ 		
__________
		
			 2.335.910 		

1.658.747

Crediteuren 		
243.676 		
131.693
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 		
87.494 		
63.658
Overige schulden en
overlopende passiva 		
1.932.121 		
2.085.961
__________ 		
__________
		
			 2.263.291 		

2.281.312

Kortlopende schulden (5)

		
__________ 		 __________
			
			 4.599.201 		 3.940.059
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Alle
bedragen zijn in euro’s
		

Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

Baten (6) 		
Subsidiebaten (7) 		
		

2.914.351
454.044
__________

2.178.760
__________

2.764.343
103.227
__________

Som der baten 		

3.368.395

2.178.760

2.867.570

1.111.324
215.713
100.782
76.308
1.178.541
8.564
__________

992.083
297.625
71.988
812.064
5.000
__________

789.460
153.331
70.701
63.192
812.344
4.699
__________

2.178.760
__________

1.893.727
__________

-

973.843

Baten

Lasten

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

		
2.691.232
__________
		
677.163
Resultaat 		
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Alle
bedragen zijn in euro’s
		
Realisatie 2017

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 		
490.000
Bestemmingsreserves 		
1.120.227
Overige reserves 		
-933.064
__________
		
		
677.163
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Budget 2017

Realisatie 2016

__________

400.000
-4.779
578.622
__________

-

973.843
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Vestigingsadres
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (statutaire zetel Bilthoven,
geregistreerd onder KvK-nummer 57471800) is gevestigd op
Jan van Eycklaan 2 te Bilthoven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET
OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine
Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.
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.
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 onder-
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gebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkingsgraad
ultimo 2017 bedraagt 101,1%. De dekkingsgraad is te laag.
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De
Nederlansche 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. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgings- of
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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.

inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

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

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 de
opbrengst en de kosten van de dienstverlening (inclusief nog
te maken kosten om de dienstverlening te voltooien) of de
mate waarin de diensten zijn verricht niet op betrouwbare
wijze kunnen 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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld
afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen
tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder
meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

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.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het
verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
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VLOTTENDE ACTIVA

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2. Overige vorderingen

ACTIVA

Debiteuren

VASTE ACTIVA

Alle bedragen zijn in euro’s

1. Materiële vaste activa 		

31-12-2017

31-12-2016

Inventaris		
92.739
95.626
Verbouwingen		
167.608
38.563
__________
__________
		
		
260.347
134.189

Inventaris

Verbouwingen

Totaal

63.838
-25.275
__________

256.300
-122.111
__________

38.563

134.189

49.137
-52.024
__________

153.329
-24.284
__________

202.466
-76.308
__________

-2.887

129.045

126.158

217.167
-49.559
__________

458.766
-198.419
__________

167.608

260.347

Boekwaarde per 1 januari 2017

Kostprijs
192.462
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-96.836
__________
		
95.626

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2017

Alle bedragen zijn in euro’s

Kostprijs
241.599
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-148.860
__________
		
92.739

Afschrijvingspercentages 			
Inventaris 			
Verbouwingen 			

%

20-33
25

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
			
8.484
5.861

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
			
Stand per 31 december

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa

Nog te factureren omzet
Huur
Rente
Verzekeringen
Ziekengeld
Automatiseringslasten
Overige overlopende activa

3. Liquide middelen
ING Bank N.V.
Kas

31-12-2017

31-12-2016

131.428
-1.000
__________

179.820
-2.657
__________

130.428

177.163

2017

2016

2.657
-1.657
__________

26.872
609
-24.824
__________

1.000

2.657

31-12-2017

31-12-2016

8.484

5.861

16.260

16.174

171
5.542
315
2.626
5.000
2.606
__________

4.275
3.742
2.156
2.585
3.416
__________

16.260

16.174

4.183.448
234
__________
4.183.682
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PASSIVA
4. Reserves en fondsen

Alle bedragen zijn in euro’s

Alle bedragen zijn in euro’s

2017

2016

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 		
700.000
300.000
Resultaatbestemming 		
490.000
400.000
__________
__________
		
Stand per 31 december 		
1.190.000
700.000
		
		

Bestemmingsreserves

31-12-2017

31-12-2016

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht		
24.957
25.683
Professionaliseringsreserve		
1.120.953
__________
__________
		
		
1.145.910
25.683

2017

2016

Stand per 1 januari		
Resultaatbestemming		
		

25.683
-726
__________

30.462
-4.779
__________

Stand per 31 december		

24.957

25.683

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht

Professionaliseringsreserve

Stand per 1 januari		
Resultaatbestemming		
1.120.953
__________
__________
		
Stand per 31 december		
1.120.953
De bestemmingsreserve komt ten goede aan de professionals in het jeugddomein.

Overige reserves

Stand per 1 januari		
Resultaatbestemming boekjaar		
		

933.064
-933.064
__________

354.442
578.622
__________

Stand per 31 december		

-

933.064
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5. Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing
		

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagen
Accountantskosten
Administratielasten
Rente- en bankkosten
Personeelskosten
Vooruitgefactureerde en vooruitontvangen bedragen
Dubbele betalingen
BPSW/NIP/NVO
Kosten tuchtrecht
Vooruitontvangen subsidie project PPNJ
Overige overlopende passiva
		

31-12-2017

31-12-2016

8.808
78.686
__________

7.480
56.178
__________

87.494

63.658

1.932.121

2.085.961

50.573
31.433
11.000
3.000
2.500
512
1.626.350
16.532
106.855
82.000
1.366
__________

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

1.932.121

2.085.961

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen onroerende zaken

D
 oor de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2019 terzake van huur van bedrijfsruimte
voor € 60.000 per jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
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 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

2.746.202
126.909
41.240
__________

2.128.760
50.000
__________

2.693.976
70.156
211
__________

2.914.351

2.178.760

2.764.343

454.044

-

103.227

1.160.990
-32.943
-16.723
__________

992.083
__________

810.650
-6.152
-15.038
__________

1.111.324

992.083

789.460

179.611
36.102
__________

297.625
__________

128.974
24.357
__________

215.713

297.625

153.331

100.782

-

70.701

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Verbouwingen

12. Overige lasten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkooplasten
Algemene kosten
Vergaderkosten bestuursorganen
Directe lasten

Overige personeelskosten
Reis- en verblijflasten
Reislastenvergoedingen
Kantinelasten
Opleidingslasten
Verzuimkosten
Overige personeelskosten

Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

76.308

71.988

63.192

52.024
24.284
__________

46.028
25.960
__________

47.231
15.961
__________

76.308

71.988

63.192

102.802
53.969
409.058
72.706
59.534
74.094
406.378
__________

65.000
80.400
171.613
142.000
55.485
49.066
248.500
__________

87.696
49.754
221.498
102.418
37.886
49.875
263.217
__________

1.178.541

812.064

812.344

1.881
34.646
7.193
29.737
4.622
24.723
__________

30.000
20.000
15.000
__________

323
27.581
4.970
35.402
4.275
15.145
__________

102.802

65.000

87.696

Personeelsleden Bij SKJ waren in 2017 gemiddeld 28,5 fte’s werkzaam (2016 21 fte’s)
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Alle bedragen zijn in euro’s

Huisvestingskosten

Huur
Servicelasten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Onderhoud inventaris
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Kopieerlasten
Overige kantoorlasten

Verkoopkosten

PR en communicatie
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Algemene kosten

Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Juridische lasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten
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Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

38.443
11.955
1.340
2.231
__________

50.000
20.000
10.400
__________

33.061
10.559
3.728
2.406
__________

53.969

80.400

49.754

12.495
976
375.467
8.515
3.435
426
4.377
3.367
__________

22.907
138.716
4.440
2.550
500
2.500
__________

19.823
189.368
3.297
2.949
267
3.590
2.204
__________

409.058

171.613

221.498

65.651
7.055
__________

137.000
5.000
__________

101.809
609
__________

72.706

142.000

102.418

16.517
10.754
22.273
423
9.677
-110
__________

16.000
10.364
15.000
6.050
8.071
__________

15.840
12.818
5.696
3.753
-221
__________

59.534

55.485

37.886
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Vergaderkosten bestuursorganen
Bestuurslasten
Raad van Advies
Vergaderkosten tuchtrecht

Directe lasten

Positionering en advisering beroepsverenigingen
Registratielasten
Advieslasten tuchtrecht
Tuchtrechtzaken
Herstelactie vooraanmelden
Accreditatie
Kwaliteitscontrole
Dag van de jeugdprofessional
Commissie heroverweging

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
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Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

28.205
14.136
31.753
__________

22.800
11.266
15.000
__________

20.298
11.070
18.507
__________

74.094

49.066

49.875

100.000
10.750
45.287
132.018
3.165
22.188
4.094
81.132
7.744
__________

100.000
10.000
88.500
50.000
__________

177.851
10.422
6.241
133.412
-83.425
13.645
5.071
__________

406.378

248.500

263.217

314
-8.878
__________

-5.000
__________

2.156
-6.855
__________

-8.564

-5.000

-4.699

314

-

2.156

-8.878

-5.000

-6.855
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Bilthoven, 5 maart 2018

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 2017

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze
zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op pagina 90.

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; 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.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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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 RJk-Richtlijn C1 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 RJk C1 vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekening
controle 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
de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisatieszonder-winststreven.

VOLGENDE HOOFDSTUK

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.

www.skjeugd.nl
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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.
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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 controleinformatie die voldoende en geschikt is als 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.
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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.
Lelystad, 5 maart 2018
mth accountants & adviseurs B.V.
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Verbonden

Naast de vaste medewerkers van het bureau zijn er aan SKJ de volgende personen verbonden:
Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden:
• R.S. (Rutger) Hageraats (voorzitter)
• Mw. J. (Jolanda) Winters-Vierhuizen
(penningmeester/BPSW)
• Mw. H.E. (Helen) Bakker (NIP)
• Mw. E.H.M. (Ellen) Loykens (NVO)
• Mw. C.M. (Tineke) de Waard (BPSW)

Raad van Advies
• Drs. J.G. (Hans) Bosman
Beroepscodes, tuchtrecht
• Mw. N.E. (Nelleke) Groenewegen
voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
• R.P. (Ruud) Grondel
voorgedragen door VNG
• Mw. S. (Shequita) Kalloe
voorgedragen door GGZ Nederland
• G.J. (Hans) Matthaei
voorgedragen door NIP
• Mw. M. (Margot) Pot
Voordragen door Raad voor de Kinderbescherming
• Mw. N. (Nely) Sieffers
voorgedragen door Landelijke Organisatie
Cliëntenraden (LOC)
• Mw. H. (Hanneke) Vrielink MHBA
voorgedragen door VGN
• A. (Arie) de Vries
voorgedragen door MOgroep
• Drs. P.G. (George) Ziedses des Plantes
Categoriemanager gemeente Haarlemmermeer
(sociaal domein Jeugd)
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Leden tuchtcolleges
College van Toezicht
• Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns
voorzitter
• Mw. mr. M. (Monique) Fiege
plaatsvervangend voorzitter
• Dhr. mr. drs. P.H.A. (Piet) van Geel
plaatsvervangend voorzitter
• Mw. drs. L.S. (Kiki) Mulder
plaatsvervangend voorzitter
• Dhr. mr. L. Mooy
plaatsvervangend voorzitter
• Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
plaatsvervangend voorzitter
• Dhr. mr. M.A. (Martijn) Stammes
lid-jurist
• Mw. mr. H.C.A. (Helen) Wintgens
lid-jurist
• Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent
lid-jurist
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Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Marieke) Grol
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. U. (Ute) Hammer
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Margriet) de Roos
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. A.T. (Nettie) van Dijk
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. D. (Danielle) de Gelder
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. A.R. (Alex) van Empel
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. T. (Thelma) Roosblad
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.V.V. (Victor) Toebosch
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. L. (Londa) Veenstra
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. F.A. (Fabienne) Leeflang
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. E.H. (Emil) Weise
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
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• Mw. N. (Nancy) Baljet
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Mireille) Bijnoe
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. M.M. (Marco) Last
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. N.A. (Nynke) van Lingen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. D.J.E. (Deborah) de Graaf
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. J.J.M. (Judith) Wouters BSc. BEd.
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. I. (Irene) de Jongh-Stols
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. N.J. (Nicolet) Antonissen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. M. (Marc) Tiessen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
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Beroepsgenoten psychologen
• Mw. drs. S. (Sandra) van der Kroon-Pantelic
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. G.H.G. (Beata) van Creij
lid-beroepsgenoot psychologen
• Dhr. drs. R.K. (Roland) Koning
lid-beroepsgenoot psychologen
Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
• Mw. drs. C.P. (Carla) Dijkstra
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Mw. drs. E.F. (Frederike) Nikkels
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Dhr. M. (Maarten) Faas
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
College van Beroep
Juristen
• Dhr. mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen
voorzitter
• Mw. mr. M.M. (Monique) Brink
plaatsvervangend voorzitter
• Dhr. mr. A.P. (Ad) van der Linden
plaatsvervangend voorzitter, lid-jurist
• Mw. mr. H.C.L. (Heleen) Greuters
lid-jurist
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Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
• Mw. J.E. (Jeannette) Blaauw
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.J. (Willem) Veldhuis
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. G.A. (Truus) van der Veen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. mr. M.E. (Marion) Jorissen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. A. (Annette) Wilting
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. S. (Sandra) Kouwenberg
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. C.G. (Colette) de Rooij
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Maaike) Fokken
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. S.P. (Monique) van Buuren
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. S.C. (Sylma) Benjamin
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. P.W. (Pieter) Lubbers
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. M.C. (Marco) Oosterom
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
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Beroepsgenoten psychologen
• Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. C.D. (Caroline) Witsenburg
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. M. (Miranda) Hermsen-van Dijk
lid-beroepsgenoot psychologen
Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
• Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Dhr. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Mw. V.S. (Vanessa) Pengel MSc
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Mw. drs. M.G.C. (Marianne) Jacobs
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Commissie heroverweging
• Mw. M.A. (Mieke) Broekhuizen-Holtes
voorgedragen door de NVO
• Mw. I.C.M. (Ingrid) Even
voorgedragen door het NIP
• G. (Gerard) Jansen
voorgedragen door de BPSW
• J.C.A.M. (Jos) Meijs
voorgedragen door de NVO
• Mw. M.F. (Maroeska) Pieterse
voorgedragen door de BPSW
• Mw. J. (Jolanda) Spaargaren
voorgedragen door de BPSW
• R. (Rien) Vlam
voorgedragen door de BPSW
• Mw. M. (Melek) Yildiz-Baas
voorgedragen door de BPSW
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Klachtencommissie
Deze bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde
medewerkers van SKJ en een onafhankelijke
voorzitter:
mevrouw H. van Wees (Hanneke)
Accreditatiecommissie
• Mw. M. (Mareille) Boor
Veilig Thuis, Hogeschool InHolland
• S. (Sander) Driessen - Driessen MC&A/
Driessen Mediation en Bemiddeling
• Mw. E. (Ellen) Schuurman
Hogeschool Arnhem/Nijmegen, opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
• H. (Han) Spanjaard
Spanjaard Development & Training
• H. (Hans) Timmerman
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
• Mw. M. (Marieke) Verhappen
Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
• Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos
Hoofd afdeling Leren & Ontwikkelen
• Mw. M. (Marthe) Genten
Staffunctionaris Innovatie & Beleid

www.skjeugd.nl

Bestuurlijke
voornemens
SKJ directeur Jacky Stuifmeel kijkt uit naar 2018

‘In 2018 gaat
SKJ door
op de
ingeslagen weg.’
Mét een flinke uitbreiding, omdat
de nieuwe ‘kamer Jeugd- en gezinsprofessionals’ zijn beslag krijgt. Dat
betekent een flinke uitbreiding
van de werkzaamheden én
registratie van een nieuwe
groep professionals.
Een uitdaging!’
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Bestuurlijke voornemens
In 2018, het vierde 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 16.000 professionals die vanuit het PPJ&J
project bij SKJ zijn vooraangemeld.
Deze professionals hebben vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid
om zich te registreren in een nieuw in te richten kamer Jeugd- en
gezinsprofessionals.
Het bestuur is in 2018 voornemens:
• met ingang van 1 april het registratietarief te verlagen van
€80,- naar €65,-.
• de overtollige geldmiddelen ten goede te laten komen aan de
huidige groep geregistreerde professionals en hun werkgevers.
Hiervoor is een bestemmingsreserve opgenomen op de balans.
• 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 herregistratieperiode en de overgang naar de kamer Jeugd- en
gezinsprofessionals.
• om in het 1ste kwartaal haar kwaliteitssysteem
ISO 9001:2015 te hercertificeren.

VOLGENDE HOOFDSTUK

• 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 kan volgen via de website.
• klankbordgroep-bijeenkomsten te houden.
In deze klankbordgroepen hebben geregistreerde professionals
zitting die hun ervaringen met SKJ delen en verbeterpunten
kunnen aandragen.
• de ruim 9.000 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
• 14 september 2018 in samenwerking met de beroepsverenigingen de ‘Dag van de Jeugdprofessional’ te organiseren:
dit jaar onder het motto ‘Lokale samenwerking# Hoe dan?’

www.skjeugd.nl

Bestuurlijke
voornemens

Begroting 2018
Totaal opbrengsten			

3.207.016

Personeelskosten			
Overige personeelskosten		
PPJ&J 			
Bestuursorganen			
Directe kosten			
Algemene kosten			
Verkoopkosten			
Kantoorkosten			
Huisvesting			
Afschrijvingen			
Financiële baten en lasten
Totale kosten			

1.738.416
120.400
p.m.
133.800
545.000
67.500
105.000
252.900
80.000
155.000
9.000
3.207.016

Bilthoven, 5 maart 2018
G.J. Stuifmeel
Directeur SKJ
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www.skjeugd.nl

Adres

Bilthoven CS

n

e
ker
Par

Loopbrug

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