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Met trots presenteren wij u het SKJ jaarverslag over 2018.
Het is alweer de vierde keer dat wij u het jaarverslag presenteren. Net als de vorige keren verschijnt het niet
alleen als papieren uitgave, maar ook digitaal. Die digitale versie is dit jaar net even anders dan u gewend was:
er zijn namelijk links waarop u kunt klikken. U komt dan bij een tekening, uitgebreide uitleg of een filmpje. Zo
kunt u het interview met de voorzitter van het bestuur Rutger Hageraats en SKJ-directeur Jacky Stuifmeel ‘live’
bekijken en beluisteren.
Verder leest u in dit jaarverslag een heleboel nieuws over de highlights van 2018: de introductie van de nieuwe
kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, een verslag van de tweede Dag van de Jeugdprofessional,
de ontwikkelingen op de afdelingen (her)registratie en tuchtrecht en allerhande andere wetenswaardigheden,
feiten en cijfers.
De taken van SKJ zijn onveranderd: registreren van professionals, handhaven van de kwaliteit door
permanente educatie en het systeem van tuchtrecht en - last but not least - signaleren en agenderen van
ontwikkelingen in het jeugddomein. Ook in 2019 gaan we daarmee door. Vol vertrouwen en met plezier!
Jacky Stuifmeel, directeur

De vorige keren werd u op deze pagina vrolijk begroet door onze huishond Spike.
Voor alle medewerkers en bezoekers van SKJ was hij het vertrouwde gezicht bij binnenkomst.
Helaas, Spike is niet meer. Half december is hij - op de respectabele leeftijd van 15 jaar - gestorven

Jan van Eijcklaan 2-4

3723 BC Bilthoven

www.skjeugd.nl

Kwaliteitsregister
Jeugd

Inhoud

Deel 1
Over SKJ in 2018

Dubbelinterview 	met Jacky Stuifmeel directeur en
Rutger Hageraats bestuursvoorzitter

PAGINA 6

Interview 	met Mart Huis in ’t Veld opleidingsadviseur
Bureau Jeugdzorg Limburg

PAGINA 12

Interview

met Jan Willem Bruins directeur BPSW

PAGINA 16

Interview

met Astrid Rotering bestuurder bij Jeugdbescherming West en lid Raad van Advies SKJ

Klachten en bezwaren
Interview

ISO certificaat

kwaliteitsmeting van SKJ

PAGINA 58

Afdeling Tuchtrecht

feiten, cijfers & ontwikkelingen

PAGINA 60

Interview

met Adri van Montfoort adviseur afdeling
tuchtrecht

PAGINA 76

Studiedag voor collegeleden
een verslag

PAGINA 78

PAGINA 20

Evaluatie

zittingen van de tuchtzittingen

PAGINA 80

over bureau SKJ feiten en cijfers

PAGINA 24

Interview

met Niels van Langevelde en
Oscar van der Meer Pameijer

met Marieke Grol en Margriet de Roos
lid-beroepsgenoten

PAGINA 82

PAGINA 28

SKJ registratie

feiten, cijfers & ontwikkelingen

PAGINA 32

website, bijeenkomsten, nieuwsbrieven
en meer

PAGINA 86

Interview

met Lindy Hendrikx
Zorgboerderij de Gastvrijheid

PAGINA 38

met Elise Nauta voorzitter Sectorraad
Hogescholen Sociale Studies

PAGINA 42

met Hans Timmerman opleider/ trainer
Jeugdbescherming Brabant, jeugd- en gezinsprofessional en lid accreditatiecommissie

PAGINA 44

Interview
Interview

Externe communicatie

Klankbordgroep-bijeenkomst

een verslag

PAGINA 90

Deel 2
Bestuursverslag		

PAGINA 94

Dag van de Jeugdprofessional
een verslag

Balans 		

PAGINA 100

PAGINA 48

Verbonden

PAGINA 128

Professionals van het Jaar

PAGINA 54

Bestuurlijke voornemens

PAGINA 134

Contact en colofon

PAGINA 138

Interview

met Cynthia Zweeris standhouder
DvdJ informatiemarkt

PAGINA 56

Overzicht van externe SKJ medewerkers

Jaarrekening

04 | 05
Kwaliteitsregister
Jeugd

Interview

Directeur Jacky Stuifmeel en de voorzitter van het bestuur Rutger Hageraats:

‘Weer volop beweging in 2018’
2018 was voor SKJ - opnieuw - een jaar met veel beroering in het jeugddomein en bij de registratie.
Neem bijvoorbeeld de introductie van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, de
ontwikkelingen in het tuchtrecht en de eindspurt van het Programma Professionalisering
Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J). Rutger Hageraats en Jacky Stuifmeel kijken terug én
natuurlijk een beetje vooruit.
SKJ heeft drie kerntaken. Hoe is het daarmee in
2018 gegaan?

Een andere taak van SKJ is het uitvoeren van het

Jacky: ‘SKJ is er natuurlijk eerst en vooral vanwege de

tuchtrecht. Ook daarbij hebben we slagen gemaakt.

beroepsregistratie. In 2018 hadden we op dat gebied

Dankzij de “zeef” van het voorportaal - waarin een

met twee grote ontwikkelingen te maken. Ten eerste

voorzitter, beroepsgenoot en secretaris de zaken in

was er de opening van de nieuwe kamer Jeugd- en

eerste aanleg bespreken - worden we steeds succes-

gezinsprofessionals. Maar zeker zo ingrijpend was het

voller in het screenen van klachten. Op die manier

feit dat zoveel professionals die zich vijf jaar geleden

worden alleen klachten die écht over het beroeps-

voor het eerst geregistreerd hadden, zich moesten

matig handelen gaan ontvankelijk verklaard.

herregistreren. We hebben bij SKJ enorm gefocust

Daarnaast hebben we een slag gemaakt in het ver-

op informatievoorziening over dit onderwerp.

korten van de doorlooptijden van tuchtzaken. Ook

Zo hebben we een heleboel informatiebijeenkom-

hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de

sten georganiseerd, pakweg zestig nieuwsbrieven

kwaliteit van de tuchtzittingen. We hebben de erva-

verstuurd en inloopspreekuren in het land gehouden:

ringen van de betrokkenen gemonitord, de uitkom-

alles om eventuele knelpunten van professionals op

sten opgepakt en veel effort gestoken in het trainen

te lossen.

van de collegeleden.
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Jacky Stuifmeel:

‘We blijven vereenvoudigen’
Tot slot is de zogenaamde signalerende functie een

Dat terwijl de verantwoordelijkheid bij beroeps-

kerntaak van SKJ. Juist omdat wij zoveel contact

verenigingen, branches en gemeenten ligt. Die maken

hebben met de sector, verwacht het ministerie dat

dat nog onvoldoende in gezamenlijkheid waar. Er

wij zaken en signalen uit de praktijk terugkoppelen.

moet een visie komen over de manier waarop de

In 2018 signaleerden wij bijvoorbeeld dat er vanuit de

kwaliteit die onze jeugd nodig heeft goed te borgen

gemeenten vaak een enorme “registratiedruk” is.’

is in brede sociale teams en organisaties. Dat begint
eigenlijk al bij de opleidingen: ook daarin zou meer

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, waaraan ook
SKJ een bijdrage leverde, heeft het werkveld
samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te
verwezenlijken. In september is PPJ&J tot een
einde gekomen. Wat heeft dat opgeleverd?

eenduidigheid moeten komen.’

Rutger: ‘Al met al ligt er rond de beroepsregistratie

kunnen verlenen? Je mag ervan uitgaan dat SKJ-

en het tuchtrecht inmiddels een robuust stelsel dat

geregistreerde professionals echt beter zijn opgeleid

werkt in de praktijk. Met al die partijen die moesten

en dat dat de kwaliteit van de jeugdhulp ten goede

samenwerken en afstemmen is dat een hele prestatie.

komt.’

Jacky: ‘De beroepsregistratie heeft ervoor gezorgd dat
sectorbreed scholingseisen zijn vastgesteld. Welke
opleiding heeft een jeugdprofessional als basis nodig
om als SKJ-geregistreerde professional jeugdhulp te

Er liggen mooie tools die professionals, werkgevers
en gemeenten helpen om in de praktijk aan de slag te

Waar ben je trots op als je terugkijkt op 2018?

gaan met de professionalisering. Dat wil niet zeggen

Jacky: ‘Dat zich in het afgelopen jaar rond de 25.000

dat het allemaal al even goed gaat. Dat was ook niet

professionals hebben geregistreerd als jeugd- en

te verwachten. De registratie als geheel oogt nogal

gezinsprofessional (JGP) en dat tussen de tien- en

bureaucratisch en ingewikkeld, hoe goed wij als SKJ

twaalfduizend professionals zich hebben kunnen

ook proberen het voor de individuele

herregistreren. Dat is een geweldige prestatie van het

professionals steeds gemakkelijker te maken.

SKJ-team. Ondanks de enorme werkdruk heeft dat

SKJ wordt door velen gezien als het gezicht van de

een prachtig resultaat neergezet!’

beroepsregistratie en indirect van het kwaliteitsbeleid.
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Rutger Hageraats:

‘Het vak is nog in ontwikkeling’
Rutger: ‘Ik kan dat alleen maar beamen. Daar mogen

Kijk ik nog verder in de toekomst, dan zou ik het

we als SKJ trots op zijn. Daarnaast wil ik de Dag van

mooi vinden als de registratie van professionals niet

de Jeugdprofessional niet onvermeld laten. Het stemt

alleen zou gelden voor werkers in het jeugddomein.

me zeer tevreden dat we voor de tweede keer een

Professionals die van 0-100 hulp verlenen hebben

heel mooie en goede dag hebben neergezet, waarbij

voor de jeugd met verplichte beroepsregistratie te

SKJ een voortrekkersrol had.

maken en bij de volwassenen met verschillende vrij-

Verder ben ik trots op het feit dat we het tuchtrecht

willige registraties. Het zou goed zijn als we professi-

steeds beter en meer naar de bedoeling uitvoeren.

onals daarbij ont-zorgen en dat de beroepsregistratie

Het blijft een ingrijpend proces voor klagers en pro-

bij 1 loket geregeld kan worden. Dat er een betere

fessionals - over nut en noodzaak bestaat discussie

afstemming komt.’

- maar we krijgen waardering voor de zorgvuldigheid
en transparantie die we laten zien. Dat brengt ons

Rutger: ‘We zien dat het vak van de jeugd- en gezins-

dichter naar ons doel: een breed gedragen visie op nut

professional nog erg in ontwikkeling is. Er bestaat

en noodzaak van het tuchtrecht uitrollen.’

niet één duidelijk profiel: noch in de praktijk, noch op
beleidsniveau. De verschillende beroepsverenigingen

Hoe mooi 2018 ook is verlopen, er blijven
natuurlijk altijd zaken liggen.
Wat zijn de uitdagingen voor 2019?

en branches zitten niet altijd op een lijn. En er zijn

Jacky: ‘We blijven proberen het proces van registreren

liteitskader jeugd en de professionaliseringsagenda.

en herregistreren te vereenvoudigen. Echt leuk zal het

Wij kunnen daar als SKJ niet op sturen. Wel kunnen

voor professionals nooit worden, maar we kunnen er

wij op dat niveau zaken signaleren en agenderen. Die

misschien wel voor zorgen dat het makkelijker wordt.

opdracht pakken we zeker op.’

veel vragen over de relatie tussen jeugd en het brede
sociaal domein. Dit onderwerp raakt direct het kwa-

Daarnaast staat het onderwerp “evaluatie van vijf
jaar tuchtrecht” boven aan de agenda.

Benieuwd naar het volledige interview met Jacky Stuifmeel
en Rutger Hageraats? Bekijk dan het filmpje op de website
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Interview

Mart Huis in ’t Veld,
opleidingsadviseur Bureau Jeugdzorg Limburg:

‘Als iets niet
soepel loopt,
trek ik aan
de bel’

Toen de verplichte registratie bij SKJ in het leven werd geroepen, verliep die niet
overal meteen even soepel. Ook bij Bureau Jeugdzorg Limburg werd er zo nu en dan
flink gemopperd.
De onvrede was voor Mart aanleiding om SKJ te

Mart: ‘Ik ben iemand die, als iets niet soepel loopt,

vragen naar het zuiden te komen voor tekst en

vrij snel aan de bel trekt. Ik wil de boel niet laten

uitleg. Directeur Jacky Stuifmeel ging graag op

sudderen. Dus toen ik indertijd merkte dat een aantal

die uitnodiging in. In februari 2017 reisde ze naar

medewerkers het moeilijk vond met de verplichte

Limburg om te vertellen over het hoe en waarom

SKJ-registratie om te gaan, heb ik die stap gezet. Al

van registratie bij SKJ. Met succes: de meeste vragen

met al hebben ongeveer 25 personen zich voor de

werden beantwoord, problemen getackeld en vooral:

bijeenkomst met SKJ opgegeven. Dat aantal viel me

de weg naar SKJ werd gevonden. Zo nam een aantal

trouwens een beetje tegen: ik had een veel grotere

medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg zitting

opkomst verwacht. Het lijkt erop dat professionals

in de Klankbordgroep van SKJ om mee te praten

die al lang in de sector werken, meer moeite met de

over de ontwikkelingen in het vak. De wat negatieve

verplichte registratie hebben dan jongere mensen.

grondhouding van sommige medewerkers werd

Die accepteren dat gewoon als spelregels die er nu

omgebogen naar een positief kritische.

eenmaal bij horen. Onder de wat oudere medewerkers leeft meer onbegrip: waarom is dat nu nodig?

Niet laten sudderen

Ze zijn ontevreden over de bereikbaarheid van SKJ en

Inmiddels is er sinds het bezoek van Jacky alweer

de lange wachttijden. Zij verliezen weleens uit het oog

enige tijd verstreken. Hoe staat het nu met Bureau

dat ze bij SKJ niet de enige zijn die bellen of mailen.

Jeugdzorg Limburg en het proces van

Toch loopt het proces steeds soepeler. Ook een

professionalisering?

kwestie van gewenning natuurlijk.’
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Mart Huis in ’t Veld: ‘Onze opleidingen zijn maatwerk’

In de koffer van Mart gaat mee:
‘Ik ben blij met de tweedeling zelfreflectie

Herregistratie centraal

versus opleidingstraject en dat de vrije

In 2018 heeft Jeugdzorg Limburg een goed jaar

niet iedereen. Het gevolg is dat collega’s bijvoorbeeld

ruimte vervalt. Ik heb het gevoel dat de

gehad. ‘We hebben veel tijd en energie gestoken in

niet weten dat onze training, basis en verdieping,

opvattingen over leren en ervaringsgericht

het ontwikkelen en uitrollen van eigen trainingen en

over de beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht

leren verbreden.

opleidingen. Die zijn ook geaccrediteerd. Daarnaast

verplichte kost is.’

Zeker iets om mee te nemen!’

hebben we geïnvesteerd in de professionalisering
van onze eigen trainers. Dat werkt driedubbel

Eisen voor reflectie

positief: de opleidingen zijn maatwerk voor onze

‘Wij vinden het de eigen verantwoordelijkheid van

eigen organisatie, ze zijn uiteindelijk goedkoper én

een medewerker om het dossier bij te houden’,

we kunnen ermee de boer op. Zo kunnen we onze

aldus Mart. ‘Maar als dat niet lukt, stellen wij als

knowhow verkopen aan gemeenten en andere

organisatie alles in het werk om de zaak alsnog op

organisaties.’

tijd geregeld te krijgen. En maar heel zelden lukt dat
echt niet.

Mart vertelt dat in 2018 verder vooral de herregis-

We gaan met vertrouwen 2019 tegemoet. Ik ben

tratie centraal stond. ‘Bij de grote meerderheid van

wel een beetje ongerust over de eisen voor reflectie

onze professionals speelt de herregistratie dit jaar.

die inmiddels gelden. Daar kunnen we nog wel wat

Gelukkig verloopt die bij tachtig procent zonder al

uitleg over gebruiken. Mocht dat zo blijven, dan

te veel problemen. Zij hebben hun zaakjes goed op

bellen we gewoon weer naar SKJ. We weten nu dat

orde. Maar voor sommigen is het zo nu en dan best

er iemand van SKJ naar ons toekomt als dat nodig

ingewikkeld. Dan blijkt bijvoorbeeld dat er de afge-

is.’

lopen vijf jaar niet genoeg is gedaan aan bijscholing
en reflectie, waardoor alles op het laatste moment
aankomt. Soms bereiken we met onze informatie
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Interview

Sinds 1 oktober 2018 heeft de BPSW een nieuwe directeur. Lies Schilder gaf het stokje over
aan Jan Willem Bruins. Best bijzonder: de nieuwe vlaggendrager is zelf nooit sociaal werker
geweest. Wat is zijn achtergrond dan wel? En waar wil hij met de BPSW naartoe?

Jan Willem Bruins, directeur BPSW:

‘Ik ben blij met de
professionaliseringsslag’

Jan Willem: ‘Ik heb theologie en economie gestu-

Jan Willem: ‘Ik heb een groot netwerk, waarbij ik

deerd en heb eigenlijk altijd in het hoger onderwijs

van oudsher veel interesse heb voor de sectoren

gewerkt. Eerst als docent beroepsethiek, filosofie,

onderwijs en zorg en welzijn. Sterker nog: jaren gele-

zingeving en economie aan de opleidingen Maat-

den heb ik al eens uitgesproken dat het me heel leuk

schappelijk Werk, Sociaal Pedagogische Hulpver-

leek om - als ik ooit wat anders zou willen doen dan

lening en Cultureel Maatschappelijke vorming.

werken in het hoger onderwijs - iets te betekenen

Daarna als opleidingsmanager van de opleiding

voor de BPSW. Die had toen overigens nog een

Maatschappelijk Werk, die opging in de nieuwe

andere naam. Dat ligt meer voor de hand dan je op

opleiding Social Work. Na ruim 25 jaar te hebben

het eerste gezicht zou denken: ook bij het hoger

bijgedragen aan de opleiding van nieuwe generaties

onderwijs is veel met de beroepsvereniging

sociaal werkers, ken ik het vak en de sector zorg en

opgetrokken. Er moest een verbreding van het vak

welzijn goed.’

komen, waarbij het onderwijs samen met de beroepsvereniging een voortrekkersrol heeft gespeeld.’

Bestuurder pur sang
Jan Willem heeft daarnaast een geschiedenis als

Kansen verzilveren

bestuurder pur sang. Zo was hij jarenlang actief als

‘Ik ben verheugd over de professionaliseringsslag

voorzitter van de Landelijke Vereniging Medezeg-

die er momenteel in de sector sociaal werk wordt

genschapsraden van Hogescholen en trok hij de kar

gemaakt. Ik denk dat we een goede balans hebben

bij de landelijke vereniging voor alle hbo-opleidin-

gevonden tussen generiek en specifiek sociaal werk.

gen Maatschappelijk Werk en daarna Social Work.

Sociaal werkers hebben altijd een duale identiteit: ze
beheersen de generieke basis en hebben zich in een
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Jan Willem Bruins: ‘Plannen genoeg voor 2019’
of meer thema’s gespecialiseerd, bijvoorbeeld tot

Sociaal professionals kunnen met een beroepsver-

schil soms niet duidelijk. Begrijpelijk, want beroeps-

Daarin kunnen SKJ en BPSW heel goed samen nog

jeugd- en gezinsprofessional. Het is een vooruitgang

eniging veel sterker tegen deze misstand optreden.

registratie is lang de corebusiness van de beroeps-

meer voor sociaal professionals betekenen.

dat de band met de wetenschap sterker is geworden.

Verder zal de BPSW de komende tijd meer ac-

vereniging geweest. En veel beroepsverenigingen

Dat is niet het enige waar we mee aan de slag gaan.

In het hoger onderwijs wordt veel onderzoek gedaan

cent leggen op de vereniging als een platform, een

voeren nog zelf een register. Verplichte registratie

Zo willen we de samenwerking met de andere be-

naar waar het sociaal werk sterker van wordt. Er zijn

beweging waarin sociaal professionals elkaar vinden

en vrijwillig lid zijn van een club die met jou werkt

roepsverenigingen intensiveren en de

lectoraten, waarbij docenten en studenten allerlei

en met elkaar aan professionalisering en belangen-

aan het optimaliseren van jouw vak en die er voor

professionaliseringsactiviteiten uitbreiden.

beroepsinnovaties onderzoeken. Ook de aansluiting

behartiging werken. Sociaal professionals moeten

jou is als je ergens mee zit, zijn nu te veel gescheiden

Kortom: genoeg plannen voor 2019. Met elkaar

van de BPSW bij het internationale netwerk is goed

beter voor zichzelf gaan zorgen!’

werelden. Ik zou dat graag anders zien. Bijvoorbeeld

werken we aan een sterk merk sociaal werk!’

voor het Nederlandse sociaal werk: internationaal is

vanuit het perspectief de professional te ontzorgen.

sociaal werk vrijwel altijd een academische disci-

Plannen voor 2019

pline. De kwaliteit van het vak gaat omhoog. Dat

Sociaal werkers kunnen social media nog beter

zorgt voor veel meer kansen, ook voor de jeugd- en

gaan gebruiken, vindt Jan Willem. ‘Ook voor mij zijn

gezinsprofessionals. Die kansen moeten de profes-

LinkedIn en Twitter bijvoorbeeld belangrijke com-

sionals ook zelf verzilveren; tenslotte zijn zij de eige-

municatiemiddelen. Ik krijg snel informatie uit het

naar van hun beroep en van hun beroepsvereniging.’

veld, het is een heel directe vorm van communicatie.
Nieuwe issues op het gebied van digitale en sociale

Onnodige administratie

technologie versterken, is een ander speerpunt.

Het is Jan Willems missie de positie van de BPSW

Sociaal professionals moeten elkaar in deze en an-

verder te versterken. ‘Er is voor de vereniging veel te

dere beroepsinnovaties makkelijker kunnen vinden.

doen op het gebied van collectieve belangenbehar-

Jan Willem is van mening dat de BPSW verder kan

tiging. Denk aan het terugdringen van de adminis-

groeien. ‘We gaan een grote campagne houden voor

tratieve lastendruk voor sociaal professionals. Die

de nieuwe generatie sociaal werkers. Die gaan we

onnodige administratie is sinds de decentralisaties

het eerste jaar een gratis lidmaatschap aanbieden.

alleen maar erger geworden en bederft de arbeids-

Ook in de samenwerking SKJ en BPSW zijn meer

vreugde en de kwaliteit van het werk.

kansen te benutten. Voor professionals is het ver-
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Interview

Astrid Rotering,
Jeugdbescherming West
en Raad van Advies SKJ:

‘We moeten
meer naar
de mensen toe’

Astrid Rotering is bestuurder bij Jeugdbescherming West. Daarnaast neemt zij namens
Jeugdzorg Nederland deel in de Raad van Advies van SKJ. Een gesprek over haar rol als
bestuurder, de veranderingen in het jeugddomein en het tuchtrecht.
‘In 2015 kwam de grootste verandering: de invoering

inhoud van het werk. Dat zie je bijvoorbeeld terug

van de Jeugdwet. Natuurlijk werden professionals

in de relatie met gemeentes en in de vorm van op-

voor die tijd ook opgeleid en waren er toen eveneens

drachtgeven en -nemen.

opleidingsbureaus die werkten met accreditatie,
maar sinds de komst van de Jeugdwet is dat

Toch zijn we er nog lang niet. Er schuurt nog veel.

gereguleerd. Deze regulering is goed voor de profes-

De verschillende aanbestedingen vragen veel van

sionaliteit. Als er dingen misgaan, is het belangrijk

alle jeugdzorgaanbieders. De kosten gaan nog niet

daar ook transparant over te zijn. De kwaliteit was

naar beneden, terwijl dat wel verwacht werd. We

voorheen niet minder, maar sinds de invoering van

zitten nu nog volop in het proces van transformatie.

de Jeugdwet wordt die ook geborgd.’

Het is belangrijk dat we daar de tijd voor nemen,
zeker vijf tot tien jaar.’

In 2018 zijn er in dit opzicht weinig grote veranderininmiddels zijn we meer vertrouwd geraakt met de

Hoe ziet de jeugd- en gezinsprofessional er in
de toekomst uit?

structuur. Zo komen we steeds dichter bij de trans-

‘Het werk gaat vaker om de gezinnen heen geor-

formatie.

ganiseerd worden. Ik denk dat jeugdzorgorganisa-

We zijn nu vier jaar onderweg, We raken steeds

ties steeds meer netwerkorganisaties worden. We

meer gewend aan de nieuwe wet, de decentralisatie

hebben elkaar nodig en je kunt niet langer solitair

en aan wat er wordt gevraagd van professionals.

werken. We willen dat professionals niet meer alleen

Daarnaast worden we steeds volwassener in de

vanuit de eigen moederorganisatie werken, maar

gen geweest. Waren we in het begin nog zoekende,
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Astrid Rotering: ‘De zorg moet naar de kinderen, niet andersom’
Hoe moet het tuchtrecht eruitzien?
verbanden aangaan met andere partijen. Dat bete-

naar de kinderen brengen in plaats van andersom.

Als bestuurder is het mijn taak te faciliteren dat

‘Het tuchtrecht is vier jaar geleden ingevoerd en het

kent dat de organisaties moeten faciliteren dat pro-

Daarbij moeten ze in een rustige en veilige omgeving

professionals ook buiten de eigen organisatie actief

kost tijd om het zo in te richten dat het gaat bijdra-

fessionals ook daadwerkelijk naar buiten kunnen.

kunnen opgroeien. Samen met het netwerk moeten

zijn. Ze moeten expertise en kennis delen met keten-

gen aan de professionaliteit van de beroepsgroep.

We willen naar een andere manier van intervenië-

we veel meer hulpverlening in huis gaan organiseren.

partners, samen met het netwerk naar oplossingen

Ik vind dat de selectie aan de voorkant scherper

ren. Kinderen moeten zo lang mogelijk thuis wonen.

We gaan nu natuurlijk ook al naar de gezinnen en

zoeken, enzovoort. Ik wil dat er voldoende tijd is

kan: gaat de klacht over het beroepsmatig handelen

En als ze dat niet meer doen, moeten ze zo min

organiseren hulp in en om het gezin, maar dat kan

voor het volgen van opleidingen, tijd om van elkaar

van de professional? Of is het een klacht over een

mogelijk doorgeplaatst worden. We willen de zorg

veel intensiever.

te leren en te reflecteren op het eigen handelen.

organisatie of over een besluit van de kinderrechter?
Alleen in het eerste geval zou een tuchtklacht verder

In het programma Zorg van de Jeugd is ‘de vakbe-

behandeld moeten worden bij het college. Daarmee

kwame professional’ een belangrijke actielijn. De

voorkom je teleurstellingen en frustraties bij zowel

transformatie vraagt om vakbekwame professionals.

de klager als de beklaagde.’

Daar is tijd voor nodig, maar ook extra financiële
In Astrids koffertje:

middelen zijn onmisbaar. Onze grootste zorg is het

‘We kunnen niet transformeren zonder

tekort aan vakbekwame professionals op de arbeids-

vakbekwame professionals.

markt. Het is belangrijk dat we onze professionals

Onze grootste uitdaging is om er voldoende

kunnen blijven binden en boeien. Daarvoor moet

te krijgen en behouden.’

je een aantrekkelijke werkgever zijn die voldoende
faciliteert in leren, reflecteren en opleiden. Als we
professionals willen behouden, moeten we ook in ze
willen investeren. Zij zijn tenslotte degenen die de
transformatie gaan waarmaken.’

22 | 23
Kwaliteitsregister
Jeugd

Analyse klachten SKJ

Klachten en bezwaren bureau SKJ

‘Achter elke klacht schuilt een vraag’
Iedereen met een klacht over SKJ zelf - dus niet over een geregistreerd professional - kan terecht
bij de onafhankelijke klachtencommissie. Klachten en signalen worden altijd zeer serieus
genomen. Want achter elke klacht schuilt een vraag!

In 2018 heeft SKJ in totaal 189 klachten en bezwaren ontvangen. Met name in het vierde kwartaal van 2018 is
het aantal klachten flink toegenomen. De klachtencommissie streeft ernaar klachten zo zorgvuldig en spoedig
mogelijk te behandelen. Zij hanteert daarbij een termijn van zes weken waarbinnen zij de klager van een
inhoudelijke reactie voorziet.

Overzicht klachten

Klachtencommissie
Afdeling

Aantal klachten

een onafhankelijke voorzitter.

Financiële administratie

3

Het afgelopen jaar is met de enorme stijging van het

		

1 betreffende de hoogte van het registratietarief

aantal geregistreerde professionals bij SKJ ook het

Helpcenter

27

Betreffende de bereikbaarheid van SKJ

aantal klachten toegenomen.

Herregistraties

34

10 betreffende te late/(nog) geen beoordeling

Deze analyse gaat over klachten en bezwaren aan het

De klachtencommissie wordt door het bestuur van

adres van SKJ. Met bezwaren worden onder andere

SKJ benoemd en bestaat uit tenminste twee leden en

de verzoeken tot heroverweging bedoeld. Het gaat
daarbij om professionals die in bezwaar gaan tegen
de beslissing van de registratiecommissie.

Inhoud klachten
2 betreffende een onterechte betaling,

		

10 betreffende afwijzing op herregistratie-

		

aanvraag, 3 betreffende de ingangsdatum van

		

herregistratie, 11 overige (onduidelijkheden ed.)

Registraties

83 betreffende afwijzing op registratieaanvraag

107

		

22 betreffende onduidelijkheden in procedures/

		

proces, uploaden lukt niet e.d. , 2 betreffende

		

bejegening (beide in 1e kwartaal 2018)

Tuchtrecht

4 betreffende tuchtrechtprocedure, 10 betreffende

14

		

tuchtklacht (niet-ontvankelijk verklaard)

Overige

4

Betreffende de website

Totaal

189
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Uitgevoerde acties naar aanleiding
van klachten en bezwaren.
In het laatste kwartaal van 2018 is het aantal klachten

beslissing van de registratiecommissie ten aanzien

In 2018 zijn er 35 dossiers voorgelegd aan de

In drie van de 35 gevallen besluit de commissie

met betrekking tot de bereikbaarheid van SKJ

van een (her)registratieaanvraag te heroverwegen.

commissie heroverweging voor een onafhankelijk

heroverweging anders dan de registratiecommissie

oordeel (in 2017, zes). Alle dossiers hadden betrekking

SKJ in eerste instantie deed. Dit was op basis van

(helpcenter) toegenomen. Van de 27 ingediende
klachten en bezwaren die hierover gaan zijn er 18

Commissie Heroverweging SKJ

op aanvragen voor de kamer Jeugd- en gezins-

informatie die niet voorhanden was bij de registratie-

ingediend vanaf 1 oktober 2018.

Als een (her)registratieaanvraag niet is goedgekeurd,

professionals.

commissie ten tijde van hun beoordeling.

Naar aanleiding van deze toename zijn er enkele

en een professional is het daar niet mee eens, dan

Was deze informatie toentertijd wel beschikbaar had

biedt SKJ twee mogelijkheden.

de registratiecommissie mogelijkerwijs op

maatregelen genomen. Zo is bleek na onderzoek
dat veel professionals via google de website van SKJ

dezelfde wijze besloten. In alle drie de gevallen
1. Een professional voldoet niet aan de formele

bereiken. Echter, wanneer SKJ als zoekactie wordt

registratie-eisen, maar hij/zij meent dat er in zijn/

ingevoerd in google wordt de bezoeker direct naar

haar specifieke situatie een uitzondering gemaakt

de contactpagina geleid. Bezoekers stellen daarbij

kan worden. Hiervoor kan de professional een

direct hun vraag zonder eerste de rest van de website

registratieaanvraag doen middels de

te raadplegen. Dit leidt tot een enorme toename van

hardheidsclausule.

kon de registratiecommissie zich vinden in het
besluit van de commissie heroverweging.

contactverzoeken wat de bereikbaarheid van SKJ
onder druk heeft gezet. Om die reden is de contact-

2. E
 en professional is van mening dat hij/zij wel aan

pagina van SKJ aangepast, is er geïnvesteerd in het

de formele eisen voldoet en dat SKJ de

maken van instructievideo’s op de website over o.a.

(her)registratie ten onrechte heeft afgekeurd.

‘hoe te registreren’ en zijn de FAQ’s aangepast en

De professional kan dan een verzoek tot herover-

aangescherpt. Tevens zijn er enkele interne aanpas-

weging indienen.

singen doorgevoerd op de afdelingen wat de beoordeling van de dossiers ten goede zal komen en wat het

De externe en onafhankelijke commissie herover-

aantal vragen bij het helpcenter moet verminderen.

weging bekijkt vervolgens of de beoordeling van de

Verreweg de meeste klachten van het afgelopen jaar

registratiecommissie SKJ juist en volgens de regels is

hadden betrekking op de afdeling (Her)registraties. In

geweest.

veel gevallen betrof het een verzoek om een negatieve

26 | 27
Kwaliteitsregister
Jeugd

Interview

Nieuw geregistreerd: Pameijer

‘We zijn in 2018 steeds wat wijzer
geworden’
Oscar van der Meer Niels van Langevelde

Pameijer is een instelling in de regio Rotterdam die zich bezighoudt met het ondersteunen van
kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht)
verstandelijke beperking. Niels van Langevelde en Oscar van der Meer over de rol van SKJ in
2018 voor de medewerkers van Pameijer.
Niels van Langevelde is een van de managers van het

Oscar: ‘We hebben daar beleid omheen moeten ont-

onderdeel Groeit Op. Dit bestaat uit 120 medewerkers:

wikkelen. Sinds juni 2017 zijn we daarom hard aan de

vijftig wijkteam-medewerkers jeugd- en gezinscoa-

slag gegaan om in kaart te brengen wat we als instel-

ches en zeventig medewerkers in de functie van

ling moesten doen. Dat was een behoorlijke inspan-

gezinsondersteuner, behandelcoördinator of case-

ning. Ons doel was alles overzichtelijk in een gids te

manager. Zijn collega Oscar van der Meer is (beleids)

zetten. Wij wilden een wegwijzer voor medewerkers

adviseur op de afdeling HRM.

maken die een helder antwoord geeft op vragen als:
wat wordt er de komende vijf jaar van de professional

Niels: ‘Bij Groeit Op - de afdeling kinderen en jonge-

verwacht? Wat wordt er verstaan onder formeel en

ren binnen Pameijer - hebben we sinds 2018 te maken

informeel leren en wat onder reflectie? Hoewel veel

met SKJ-registratie. Daarvoor waren onze mensen

terug te vinden is op de SKJ-website, wilden wij ook

grotendeels vooraangemeld. Voor Pameijer was de

zelf de professionals in pakweg tien kantjes aanreiken

overgang naar registratie best ingrijpend. Groeit Op is

wat hen te doen staat. We kregen namelijk de indruk

maar een klein onderdeel van onze organisatie, maar

dat het allemaal behoorlijk ingewikkeld en gedetail-

voor dit deel is registratie een serieus onderwerp.’

leerd is.’
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Niels van Langevelde: ‘Onze kennis is gestaag gegroeid’

Soms nog een zoektocht
Niels: ‘Daarnaast hebben we ons in 2018 bezig-

Mensen vinden dat heel spannend. We hebben

gehouden met de vraag: hoe wil Pameijer met deze

daarom al twee bijeenkomsten gehouden om de

ontwikkelingen omgaan? Daarvoor moesten we

ergste spanning weg te halen. Bij de een is dat beter

uitzoeken in hoeverre mensen ons zouden kunnen en

gelukt dan bij de ander.’

willen faciliteren. Met intervisie bijvoorbeeld: huren
we een intervisor in - wat geld kost - of willen we

Welke kosten?

dat een groepje professionals zelfstandig met

Oscar: ‘Veel van wat er nu gebeurt, loopt in de pas

intervisie aan de slag gaat? Lopende de rit zijn we als

met onze eigen visie op de professional. Ook Pameijer

instelling steeds wijzer geworden. De kennis is ge-

vindt een stuk eigen regie, zelf kijken en goed plannen

staag gegroeid. En snapten we iets niet, dan zochten

belangrijk in het functioneren van de medewerkers.’

we contact met SKJ.’

Niels: ‘Onze wens voor 2019 is dat het voor alle

Oscar: ‘Natuurlijk zijn er nog vragen. Bij ons, maar

medewerkers helder is wat er van ze wordt verwacht

ook bij de medewerkers. Ze willen wel, maar weten

en wat de meerwaarde is van registratie.’

niet altijd wat er van ze wordt verwacht. Registratie is

Oscar: ‘Ik wil graag nog meer duidelijkheid over de

soms nog een zoektocht. Wat kan wel, wat mag niet?’

kosten die hiermee zijn gemoeid. Passen al die vraag-

Niels: ‘Met de registratie heeft natuurlijk ook het

stukken binnen mijn opleidingsbudget?’

tuchtrecht zijn intrede gedaan. Daar kregen we vorig

Niels: ‘Ten slotte hopen we dat de arbeidsmarkt zich

jaar al vragen over.

in 2019 in positieve zin ontwikkelt. Daar hebben we nu
écht zorgen om. De schaarste en de investeringen zijn
soms een grote puzzel en uitdaging.’
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Registratie

eitartsigeR

SKJ’s afdeling registratie:

Waar het allemaal begint...
2018 was voor de afdeling registratie - het kloppende hart van SKJ - een ongelooflijk
spannend en hectisch jaar. Op 1 januari 2018 werd de kamer Jeugdzorgwerkers gesloten
voor nieuwe registraties. Vanaf diezelfde datum konden professionals zich registreren
als jeugd- en gezinsprofessional. Het gevolg: vele duizenden extra vragen aan de
telefoon, ‘bergen’ mail en een gigantische werkdruk voor de medewerkers van de
afdeling. Een enorme beweging dus. De cijfers spreken voor zich!
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Jeugd- en gezinsprofessionals: de nieuwe kamer

Meer dan alleen een nieuwe naam
De introductie van deze kamer riep veel vragen op. Er is dan ook hard gewerkt om de
bereikbaarheid van SKJ te vergroten.

gewerkt om de bereikbaarheid van SKJ te vergroten. Zo is de registratie-app voor jeugdzorgwerkers
en jeugd- en gezinsprofessionals doorontwikkeld.
Daarmee is het registratie- en herregistratieproces
eenvoudiger geworden.
Daarnaast is SKJ nu ook via de chat bereikbaar.
SKJ wil professionals door middel van direct contact

Waarom de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofes-

hoeft te zijn. In de praktijk wordt de registratie vaak

zoveel mogelijk ontzorgen. Dit doen wij ook door

sionals ‘pas’ per 1 januari 2018 is geopend? Dat heeft

verplicht door werkgevers en gemeenten, omdat zij

informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren aan

een praktische reden: het was simpelweg niet moge-

ten onrechte de overtuiging hebben dat iedereen die

te bieden in het hele land.

lijk na de nieuwe Jeugdwet in 2015 de hele doelgroep

met jeugd werkt geregistreerd moet zijn.

Om de vele vragen te kunnen beantwoorden, hebben

direct te registreren. In eerste instantie hebben alle

Deze ‘registratie-drang’ heeft een aantal nadelen.

wij ons (her)registratieteam het afgelopen jaar enorm

professionals die onder de cao Jeugdzorg vallen én

Afgezien van het feit dat dit de werkdruk bij SKJ

uitgebreid. Inmiddels staat er een fijn, vakbekwaam

de professionals van de Raad voor de Kinderbe-

enorm verhoogt, worden deze professionals vaak

team klaar om professionals van dienst te zijn.

scherming, het COA en Veilig Thuis zich moeten

teleurgesteld. Het wordt een grote groep profes-

registreren. Sinds januari 2018 geldt dat ook voor

sionals namelijk onnodig moeilijk gemaakt hun

Enorme toestroom

begeleiders in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen,

functie uit te oefenen, terwijl zij volgens de Jeugdwet

2018 was een rumoerig jaar. Het bureau is overspoeld

thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, sociaal wer-

werkzaam mogen zijn zonder registratie. Alleen voor

door een enorme toestroom van het aantal professio-

kers en een deel van de jeugd- en jongerenwerkers.

de professionals die taken uitvoeren die specifiek

nals. SKJ is als uitvoerende organisatie vaak afhanke-

worden benoemd in het afwegingskader, is een

lijk van de besluiten van verschillende veldpartijen.

registratie bij SKJ noodzakelijk.

Vanwege de complexiteit van de materie kan SKJ hier

‘Registratie-drang’
Een werkgever is verplicht om de ‘norm verantwoor-

vaak pas op het laatste moment op inspelen.

de werktoedeling’, beschreven in het Kwaliteitskader

Uitbreiding team

Richtlijnen en automatisering moeten

Jeugd, toe te passen. Hierin is een afwegingskader

SKJ is zich ervan bewust dat er veel vragen leven

hierdoor regelmatig worden aangepast naar de

opgenomen waarin zichtbaar wordt dat niet elke

door de introductie van de nieuwe kamer Jeugd-

nieuwste inzichten. Daarna moeten ook onze

jeugdprofessional op een hbo-functie geregistreerd

en gezinsprofessionals. Daarom is er in 2018 hard

medewerkers hierop worden ingewerkt.
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De cijfers

Herregistraties
De enorme toestroom van het aantal nieuwe registraties zorgde ook voor een toename van het aantal toege-

Nieuwe registraties

2018

2017

2016

Aantal geregistreerde jeugdzorgwerkers

441

3.517

3.581

Aantal geregistreerde (ortho)pedagogen

1.450

1.310

2.199

Aantal geregistreerde psychologen

833

696

1.155

Aantal geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

25.512

-

-

voegde herregistratieactiviteiten. Het grootste verschil is echter het aantal professionals dat hun herregistratie indiende. In 2013 is een grote groep professionals voor het eerst geregistreerd, wat als gevolg had dat zij in

Totaal aantal nieuwe registraties

28.236

5.523

6.935		

		
		

2018 moesten herregistreren.
Herregistratie

2018

2017

2016

Herregistraties goedgekeurd

6187

350

204

2017

2016

			
		

2018

2018

2017

2016

Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer jeugdzorgwerkers

73.968

58.023

44.083

Jeugdzorgwerkers

12.854

24.018

22.734

Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer (ortho)pedagogen

7.653

1.615

2.445

(Ortho)pedagogen

5.795

4.702

3.684

Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer psychologen

2.580

620

910

Psychologen

2.881

2.275

1.753

Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

20.795		

Jeugd- en gezinsprofessionals

25.247

-

Totaal aantal ingediende herregistratieactiviteiten

104996

Stand totaal aantal geregistreerden

46.777

30.995

28.171

47438

2017

2016

			
		

Wat SKJ meeneemt
in haar koffertje naar 2019?
Het streven naar een nog betere
samenwerking; elkaar juist en tijdig
informeren is cruciaal!

60258

2018

Geregistreerde jeugdzorgwerkers zonder herregistratieactiviteiten

3.837

8.208

10.296

Geregistreerde (ortho)pedagogen zonder herregistratieactiviteiten

3.529

3.418

3.020

Geregistreerde psychologen zonder herregistratieactiviteiten

1.874

1.763

1.478

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals zonder herregistratieactiviteiten

18.567

-

-
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Interview

Lindy Hendrikx, Zorgboerderij de Gastvrijheid:

‘De lat ligt wel erg hoog’
Onder de nieuwe groep SKJ-geregistreerde professionals vinden we ook Lindy Hendrikx
van Zorgboerderij de Gastvrijheid in Velp. De achterliggende gedachte van verplichte
registratie vindt ze goed, maar tijdrovend is het allemaal wel.
Op de vraag welke functie Lindy op De Gastvrij-

Lindy: ‘Dat kan komen door onder meer autisme,

heid bekleedt, klinkt in eerste instantie een lach. Pas

ADHD of hechtingsstoornissen. Wij begeleiden de

daarna volgt het antwoord: ‘Je kunt beter vragen wat

deelnemers maar behandelen ze niet. We willen de

ik eigenlijk niet doe.’ Lindy, van huis uit docent sport

deelnemers helpen zich te ontwikkelen, zo zelfstan-

& bewegen, is later psychomotorisch kindertherapeut

dig mogelijk te zijn en zich weer gewaardeerd te

geworden. Daarbij heeft ze zich gespecialiseerd in

voelen.’

therapie aan kinderen met gedragsproblemen.

Opbloeien
Samen met haar man en schoonouders zwaait ze de

Lindy legt uit: ‘Wij werken hier met verschillende

scepter over de zorg- en gastboerderij. Zo’n tachtig

takken: horeca, dieren, techniek en tuin- en groen-

deelnemers - de meesten kinderen tussen de acht

voorziening. Zelf ben ik onder andere manager, re-

en achttien jaar maar sinds kort ook volwassenen

gelaar en contactpersoon van de gemeente. Maar ik

- verblijven daar met regelmaat. De ene deelnemer

hou me ook bezig met het belangrijkste: het ‘gewone

is er zo af en toe en komt bijvoorbeeld eens per

werk’ met de kinderen. Dat doe ik samen met tien

maand logeren. De andere is er elke zaterdag, komt

collega’s en een aantal vrijwilligers die goud waard

vooral doordeweeks of juist alleen in vakanties, al

zijn. Ik draai met alle takken mee, heb alleen wat

naar gelang de behoefte. Alle deelnemers komen op

minder met techniek. Ik bewaak de grote lijnen, heb

basis van een indicatie, meestal verkregen door een

de helicopterview. Dat is prachtig werk! Het is heel

diagnose gedragsbeperking en/of LVB.

mooi om onze deelnemers te zien opbloeien. Want
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Lindy Hendrikx: ‘De achterliggende gedachte van registratie is wel goed’
natuurlijk hebben ook zij veel kwaliteiten. Soms al-

Lindy omschrijft het gevoel dat zij en haar col-

leen op andere vlakken dan de maatschappij vereist.’

lega’s hebben: ‘Wil je geaccrediteerd blijven, moet
je dermate veel bijscholing volgen dat je voltijd aan

Niet werken maar studeren

het studeren in plaats van aan het werk bent. Er

‘Het werk op zich vind ik niet zwaar. Wij genie-

blijft geen tijd meer voor de deelnemers over. Dat is

ten elke dag van onze deelnemers. Wel vind ik de

toch raar?’

bureaucratie zwaar die tegenwoordig bij ons werk
komt kijken. Ook het feit dat we ons moeten regis-

Ze vindt de achterliggende gedachte van de ver-

treren. Ik zeg eerlijk: daar was ik in het begin echt

plichte registratie trouwens wel goed. ‘Ik hoop al-

niet blij mee. Ik dacht zelfs: laat maar… De lat ligt zó

leen dat alles in de loop van de jaren soepeler wordt.

hoog! Er zijn verschillende punten waar ik moeite

Zodat we niet zoveel tijd aan bureaucratie hoeven

mee heb. Ten eerste de informatievoorziening. Het

te besteden, maar gewoon bezig kunnen zijn met

is echt een hele klus om de juiste informatie te

waar het om draait: de deelnemers. De gemeentes

vinden: in welke kamer zit ik, waarom is dit, hoe zit

sturen de kinderen hier tenslotte niet voor niets

dat? Hoeveel SKJ’ers moeten er gekoppeld worden

naartoe.’

aan ons bedrijf? En verder de kosten: voor een klein
bedrijf als het onze is het bijna ondoenlijk om voor
je personeelsleden al die verplichte bijscholingen te
bekostigen. En dat zijn er nogal wat om de punten
te behalen. Dus zijn we steeds meer op zoek naar
betaalbare cursussen. Ook dat kost veel tijd, die ik
liever aan onze deelnemers besteed.’

40 | 41
Kwaliteitsregister
Jeugd

Interview

Elise Nauta, voorzitter Sectorraad Hogescholen Sociale Studies.

‘We hebben veel
van elkaar
geleerd in 2018’

De Sectorraad Hogescholen Sociale Studies is een afstemmingsoverleg tussen hogescholen
met een opleiding in het sociale domein. In 2018 is er, mede door deze samenwerking, een
grote stap voorwaarts gezet in de aansluiting van opleidingen op de praktijk.
In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en

uitstroomprofiel jeugd zich direct registreren bij SKJ

Jeugdbescherming (PPJ&J) is de vraag gesteld: wat

als jeugd- en gezinsprofessional. Daarnaast hebben

is er nou echt belangrijk voor de professionalisering

we ook een aantrekkelijke route kunnen maken voor

van de jeugdhulp? Deze vraag kwam voor de hogere

de studenten met een ander uitstroomprofiel.’

sociale studies op een goed moment. Elise: ‘We heb-

2018 was ook het jaar waarin hogescholen bij- en

ben met de opleidingen Social Work en Pedagogiek

nascholingsaanbod hebben ontwikkeld aan de hand

gekeken naar de kerntaken van een sociaal werker en

van dezelfde bouwstenen als in het landelijk oplei-

de kennisbasis die daarbij hoort. Die taken hebben

dingsdocument Sociaal Werk. Daar werd met smart

we opgesteld in het landelijk opleidingsdocument.

op gewacht. In 2018 stonden er al enkele hogescholen

Aan de hand daarvan is de opleiding Social Work

klaar en in 2019 is er een landelijke dekking. ‘Deze

vormgegeven.’

professionalisering moeten we in samenhang blijven
doen’, meent Elise. ‘Er is in 2018 heel veel werk verzet

PPJ&J heeft de bevindingen van de hogescholen kun-

om goed aansluitende programma’s te bewerkstel-

nen implementeren. De hogescholen hebben op hun

ligen die toekomstproof zijn. In 2019 kunnen we daar

beurt gebruikgemaakt en geleerd van de bevindingen

pas echt de vruchten van plukken.’

van PPJ&J. ‘Dit was een vruchtbare samenwerking,
waarbij we van elkaars deskundigheid hebben kun-

In m’n koffertje neem ik mee dat we schouder aan

nen profiteren.’

schouder moeten blijven werken om de professionalisering in de jeugdhulp te versterken. Net als we dat in 2018

Toekomstproof

hebben gedaan. We moeten onze kritische blik houden

Op deze manier zal het gat tussen opleiding en

voor wat zich bij jeugd en gezinnen afspeelt. Zij zijn

praktijk verkleinen. Elise: ‘In de nabije toekomst kun-

uiteindelijk degenen die ervan moeten profiteren.

nen bijvoorbeeld alle studenten Social Work met het

Als je ziet dat dat lukt, is dat heel waardevol.’
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Interview

Hans Timmerman, Jeugdbescherming Brabant en lid accreditatiecommissie:

Bij de accreditatiecommissie is er in 2018 een en ander veranderd. Hans Timmerman vertelt
over de ontwikkelingen. Zelf is hij werkzaam voor Jeugdbescherming Brabant. Hij houdt
zich daar bezig met opleidingen en trainingen, maar is ook uitvoerend jeugd- en gezinsprofessional en werkbegeleider.
De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen voor

kritisch blijven. We accrediteren alleen als een training

de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ. ‘Wij

daadwerkelijk iets oplevert in het werk.’

kijken naar de twijfelgevallen en naar de vragen over
accreditatie. Als er bezwaar wordt gemaakt tegen

Veel veranderd

een afgekeurde accreditatie, komt deze ook bij ons

Eens per kwartaal komt de commissie bij elkaar. ‘Het

terecht.

afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest met het
finetunen van het reglement. Er zijn veel overeenkom-

‘We willen laagdrempelig zijn,
		 maar toch kritisch blijven’

Met het stoppen van de kamer Jeugdzorgwerkers en

sten tussen jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinspro-

de start van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofes-

fessionals, maar er zijn ook grote verschillen. Je komt

sionals, kregen we te maken met een bredere doel-

dingen tegen die bij de ggz heel anders zijn dan in de

groep. Dat bracht veel met zich mee. Allereerst is onze

jeugdzorg. Om hier eenduidigheid in te krijgen, is de

club uitgebreid met professionals uit de nieuwe werk-

vrije ruimte verdwenen en het informeel leren erbij ge-

velden. Dat zorgt voor een andere dynamiek in onze

komen. De leden van de accreditatiecommissie zijn met

groep. Gelukkig zit het enthousiasme er nog steeds in.

elkaar in gesprek gegaan om dat goed in te richten. Hoe

Daardoor hebben we het afgelopen jaar een enorme

verhoudt informeel leren zich tot formeel leren? Ook

slag kunnen maken met het nieuwe accreditatie-

hebben we gekeken naar de verhouding tussen feitelijk

reglement, dat nu voor de hele doelgroep is gemaakt.

leren en de voorbereiding. Die was vaak scheef. We heb-

De belangrijkste vraag voor de accreditatie is: hoe

ben nu een grens getrokken voor de mate waarin we

behoud je de kwaliteit? We willen de accreditatie van

het voorbereiden meetellen.

opleidingen laagdrempelig houden maar tegelijkertijd
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Hans Timmerman: ‘Herkenning van de groep: dat is cruciaal’
We stellen nu onverminderd belangrijk inhoudelijke

In het koffertje: ‘Wat ik meeneem naar 2019 is het besef

eisen, maar we merken dat daar bij professionals

dat kwaliteit niet alleen te maken heeft met hoe je je eigen

toch nog wat onduidelijkheid over is. Wat is precies

werk doet, maar ook met de manier waarop je als groep

technisch-instrumenteel, normatief en persoonlijk? Je

herkenbaar bent. Ik ben een warm pleitbezorger van de

ziet pas of het goed werkt en welke vragen er spelen

Dag van de Jeugdprofessional, omdat deze een

als de professionals ermee aan de slag gaan.

belangrijke bijdrage levert aan die herkenning als groep.

De ontwikkelingen zullen in 2019 verder vorm krijgen.

Ik hoop dat we deze dag de komende jaren blijven

Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen.’

organiseren.’

Accreditatie		

2018

2017

2016

Aantal accreditaties beoordeeld en goedgekeurd		

1.349

1.247

1.024

Aantal aanvragen voorgelegd aan accreditatiecommissie

54

141

-
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Verslag

Dag van de
Jeugdprofessional
2018
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Dag van de Jeugdprofessional

Lokale samenwerking #hoedan?!
Op 14 september 2018 was het zover: de tweede Dag van de Jeugdprofessional werd
gehouden. Opnieuw in Utrecht, deze keer in het Beatrix Theater: waar een kleine
duizend professionals werden ontvangen. Het thema van 2018 was Lokale
samenwerking #hoedan?!
Juist SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals merken

Bonger een prachtig stuk vertolkten, dat door menige

als geen ander dat lokale samenwerking steeds

bezoeker als hoogtepunt van de Dag werd bestem-

belangrijker wordt. Om hen sterk te laten staan in

peld. Vervolgens konden de deelnemers twee work-

dit veranderende werkveld heeft SKJ samen met de

shops bezoeken. Tussen de bedrijven door was er

beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO op deze

een grote informatiemarkt en volop gelegenheid om

tweede editie van de ‘Dag van de Jeugdprofessional’

ervaringen te delen met vakgenoten. Daarna werd,

voor dit thema gekozen. Een schot in de roos.

eenmaal terug in de grote zaal, de Jeugdprofessional
van het Jaar bekend gemaakt.

De Dag werd op sportieve wijze geopend door
Spieren voor Spieren directeur Minke Booy.

De middag werd afgesloten met een forumdiscussie

Vervolgens was er in de grote zaal een plenair deel:

onder leiding van dagvoorzitter Tako Rietveld.

met indringende presentaties o.a. van wetenschapper

Deze tweede editie van de Dag van de Jeugdprofessi-

Wouter Hart, die de zaal meenam met zijn ‘Ver-

onal werd door de bezoekers heel positief beoordeeld.

draaide organisaties’. Zeker zo indrukwekkend was

Reden genoeg om deze Dag ook in 2019 weer te plan-

het zogenaamde Ervaringstheater, waarin ‘gewone’

nen: op vrijdag 13 september a.s.

vakgenoten onder leiding van theatermaker Camie
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Meer zien over de
Dag van de
Jeugdprofessional 2018?
Kijk voor een korte
filmimpressie op de website.
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Winnaars 2018

Willianne en Jantine zijn de Jeugdprofessionals van het jaar

Vrouwen met passie voor hun werk
Op de Dag van de Jeugdprofessional 2018 is voor het eerst de Jeugdprofessional van het
Jaar gekozen. Er kwamen zelfs twee winnaars uit de bus: Jantine van Braak-Bakker en
Willianne van de Zande-Mol. Zij werden door hun collega’s gekozen voor hun aandeel in
de observatie-diagnostiekgroep De Vlindertuin van Pactum jeugd- en opvoedhulp.
Willianne en Jantine hebben deze groep eigenhandig opgezet vanuit hun passie voor de
doelgroep. De Vlindertuin sluit haarfijn aan bij de beweging van het passend onderwijs.
Passie en ervaring

Ook nazorg

Willianne en Jantine bieden kortdurende maar inten-

Willianne en Jantine hebben de wens om de tips en

sieve zorg in de vorm van dagbehandeling en obser-

adviezen op basis van de observatie-diagnostiek

vatie. Daarnaast bieden ze ambulante begeleiding

beter geïmplementeerd te krijgen in de thuis- of

voor thuis. Binnen twaalf weken bundelen ze hun

schoolsituatie. Met deze

observaties en ontwikkelingsonderzoeken. Samen

persoonlijke prijs zijn

met een gedragswetenschapper komen ze vervolgens

ze dichter bij het

tot een sluitend advies voor ouders en school.

bieden van deze

Willianne en Jantine hebben vol passie, met veel erva-

nazorg gekomen.

ring en in hun eigen tijd een fantastisch product ge-

Een dik verdiende

maakt dat staat als een huis. Een geweldig eigentijds

prijs!

product dat niet zo sterk was geworden zonder hen.
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Standhouders

Met het nieuwe initiatief De Jeugdjurist had Stichting ECKG (Expertisecentrum Klacht en
Gezondheidsrecht) een stand op de informatiemarkt van de Dag van de Jeugdprofessional.
Cynthia Zweeris vertelt waarom en hoe dat beviel.

Cynthia Zweeris, directeur ECKG
(en standhouder):

‘Voor ons was de
Dag van de Jeugdprofessional
geslaagd’

‘Ik heb vroeger zelf in de jeugdsector gewerkt en mijn

doel was informatie ophalen bij jeugdprofessionals,

hart ligt er nog altijd. Met ECKG zijn we breder bezig,

leren met welke vragen zij worstelen en horen waar-

maar een van de speerpunten van 2018 was het ont-

aan zij behoefte hebben als het over klachten gaat.

wikkelen en uitrollen van ons nieuwe initiatief:

Daarnaast wilden we natuurlijk bekendmaken dat we

De Jeugdjurist. Met alle veranderingen van de afge-

bestaan en aangeven dat we kunnen helpen met het

lopen jaren hebben we te maken met een behoorlijk

vinden van een antwoord op juridische vragen.

complexe materie. Denk aan de verschuiving van het

Voor ons was de dag geslaagd. Tussen de workshops

aanvragen en bieden van zorg naar de gemeente, de

en plenaire bijeenkomsten door wisten de profes-

intrede van de Jeugdwet en de mogelijkheden om

sionals ons goed te vinden. We hebben waardevolle

klachten in te dienen.

contacten gelegd met een aantal sociale wijkteams,

Met een expertteam willen we ons richten op onder-

iemand van de Raad voor de Kinderbescherming

steuning aan jeugdigen, ouders, jeugdprofessionals,

en een aandachtsfunctionaris van een gemeente.

organisaties en veldpartijen. Het gaat dan bijvoor-

We hebben ook andere bezoekers kunnen uitleggen

beeld om juridische ondersteuning, klachtenbemid-

welke diensten we verlenen. Zo hebben we bekend-

deling, consultancy en trainingen. Kortom: alles op

heid gegeven aan onze gratis juridische kennisbank

het gebied van de eisen waar partijen in de jeugdsec-

en een aantal e-learning modules.

tor mee te maken hebben.’

Al met al was het voor De Jeugdjurist een mooie aanvulling op onze verkenning in het jeugddomein. Maar

Mooie aanvulling

we zijn er nog lang niet. Ik denk dan ook dat we er in

‘Er waren twee redenen waarom wij op de Dag van de

2019 weer zullen zijn.’

Jeugdprofessional aanwezig wilden zijn. Ons primaire
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Kwaliteit

Complimenten van ISO

‘Waar kwaliteit belangrijk is,
moet het meetbaar zijn’
Dé opdracht aan SKJ is bewaking van de kwaliteit van de professionals van de beroepsgroepen in het jeugddomein. Vanuit die kwaliteitsrol vindt SKJ het passend om zelf ook
kwalitatief getoetst te worden. Zo kan de organisatie zich continu verbeteren. Het
uitgangspunt is dat SKJ op elk moment kan voldoen aan wet- en regelgeving en aan wensen
en eisen die met klanten en stakeholders zijn overeengekomen. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen, gesteld in de norm NEN-ISO-9001:2015.
Sterke punten

3. P
 DCA: Plan, Do, Check, (re)Act. De zogenaamde

Ook in 2018 heeft de zogenaamde ISO-audit plaatsge-

Deming-cirkel is een middel om de kwaliteit van

vonden. De auditors waren zeer positief over SKJ.

veranderingen en verbeteringen in een organisatie
te bewaken. SKJ zet deze zeer goed in bij de

Ze noemden vier sterke punten:

communicatie met en informatie aan professionals.

1. S
 KJ monitort de primaire processen van beroeps-

SKJ werkt zelfs met een dubbele check om te con-

registratie en tuchtrecht zeer goed.
2. H
 et P&O-proces verloopt zeer positief. Er is vooral

troleren of de acties het gewenste effect hebben.
4. S
 KJ zet PDCA ook goed in bij automatisering, zowel

waardering voor de jaarlijkse evaluaties met veel

aan de gebruikerskant (bij de medewerkers) als aan

aandacht voor wat er goed gaat en waar kansen

de kant van de professionals.

liggen voor verbetering.
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Analyse Tucht
Totaal aantal
klachten: 278 (2017: 264)

Onveranderd veelbesproken: de afdeling tuchtrecht van SKJ

Analyse Tuchtrecht
Naast beroepsregistratie is de uitvoering van het tuchtrecht een belangrijke opdracht
aan SKJ. En juist dit onderdeel is onverminderd veelbesproken, zowel door klagers als
beklaagden. In 2018 is de stijgende lijn van de afgelopen jaren in het aantal ingediende
tuchtklachten voortgezet. Cijfers zeggen echter niet alles. Er valt namelijk niet aan af te
lezen dat ook de afdeling tucht keihard heeft gewerkt aan verbetering: van de collegeleden (door scholings- en ontwikkelbijeenkomsten), van de zittingen (door evaluaties
van partijen), van de beslissingen (door ontwikkelbijeenkomsten van de secretarissen),
enzovoort. Ook is de doorlooptijd van de klachtbehandeling flink ingekort.
Kortom: SKJ tuchtrecht is volop in beweging!

Het College van Toezicht
In 2018 heeft het College van Toezicht in totaal 278 tuchtklachten behandeld.
In vergelijking met de 264 in 2017 behandelde tuchtklachten is dit een geringe stijging.

Schriftelijk
afgedaan: 2 (2017: 2)

Niet inhoudelijk
behandeld: 168 (2017: 162)

Niet via
voorzittersbeslissing: 31
(2017: 32)
- Ingetrokken
door klager: 30
(2017: 14)
- Overig: 1
(2017: 18)

Hoorzitting: 108
(2017: 100)

Via
voorzittersbeslissing: 137
(2017: 130)
- Beklaagde niet
geregistreerd: 9
(2017: 18)
- Klacht na vraag
om aanvulling
niet aangevuld: 121
(2017: 107)
- Handelen ligt voor
registratiedatum: 2
(2017: 2)
- Geen betrekking
op jeugddomein: 2
(2017: 2)
- Klacht eerder
beoordeeld: 1 (2017: 1)
- Onvoldoende
gewicht: 2 (2017: 0)
- Overig: 0 (2017: 1)

(deels) Gegrond: 41
(2017: 40)

Geen maatregel:
12 (2017: 11)

Waarschuwing:
26 (2017: 17)

Niet-ontvankelijk: 2
(2017: 1)

Berisping: 2
(2017: 8)

Ongegrond: 67
(2017: 61)

Voorwaardelijke
schorsing: 0
(2017: 4)

Schorsing: 1
(2017: 0)

Figuur 1: Aantallen behandelde klachten in 2018

Figuur 1 geeft de aantallen en de wijze van afhandelen

Op 10 april 2017 heeft het bestuur van SKJ het nieuwe

weer van de in 2018 door het College van Toezicht be-

Tuchtreglement vastgesteld. Vanaf die datum wordt

handelde klachten. Van de 278 klachten zijn er 168 niet

de term NIB alleen nog gebruikt bij klachten die

inhoudelijk behandeld. Een deel hiervan is afgedaan met

worden ingetrokken door de klager. Alle andere

de NIB. Dit is de voorloper van de voorzittersbeslissing.

klachten worden ofwel inhoudelijk beoordeeld ofwel

60 | 61
Kwaliteitsregister
Jeugd

afgedaan met een voorzittersbeslissing. Uit figuur

De 278 behandelde zaken bij het College van Toezicht

Voorheen werd de mondelinge behandeling van de

Aan het eind van deze analyse is het aantal behan-

1 blijkt dat, net als in 2017, een groot aantal van de

(in 2018) hadden een totale gemiddelde doorlooptijd

klacht na ontvangst van het verweerschrift gepland.

delde zaken en de manier van afhandelen door het

klachten is afgedaan met de voorzittersbeslissing.

van 126 dagen (ten opzichte van een gemiddelde
doorlooptijd van 132 dagen in 2017).

Medio mei 2017 is het voorportaal geïntroduceerd. In

College van Beroep weergegeven. Uit die analyse valt
De nieuwe werkwijze zal in 2019 naar verwachting

echter niet af te leiden wat er feitelijk met de in 2018

bijdragen aan verkorting van de gemiddelde door-

behandelde klachten bij het College van Toezicht is

looptijd van de inhoudelijk behandelde klachten.

gebeurd. Dit komt doordat het College van Beroep

het voorportaal worden de recent ingediende klach-

De gemiddelde doorlooptijd van de 110 inhoudelijk

ten besproken door een beroepsgenoot, bemiddelaar

behandelde zaken was 240 dagen (ten opzichte van

en twee juristen: een voorzitter van het College van

247 dagen in 2017). In 23 zaken was er sprake van een

In 2018 zijn zeven wrakingsverzoeken behandeld, die

bij het College van Toezicht werden behandeld.

Toezicht en de behandelend secretaris van SKJ. Zij

langere gemiddelde doorlooptijd. Dit kwam door

alle werden afgewezen. De zeven wrakingsverzoeken

Om toch antwoord te geven op de vraag hoeveel door

bespreken onder andere of de klacht conform de ver-

onvoorziene (bijvoorbeeld persoonlijke) omstandig-

werden gedaan in twee bodemzaken. In één zaak

het College van Toezicht in 2018 opgelegde maatre-

eisten in het tuchtreglement is ingediend. Zo kijken

heden bij (een van) de partijen. Hierdoor is uitstel

werd het gehele behandelend college van vijf leden

gelen in stand bleven, is een stroomdiagram (figuur 2)

zij of de professional over wie de klacht is ingediend

verleend voor het indienen van (een aanvulling op)

gewraakt. In de andere zaak werden de voorzitter en

gemaakt.

geregistreerd is en, als dat het geval is, de klacht

het klaagschrift c.q. verweerschrift. Ook kwam het

een lid-jurist gewraakt.

voldoende is onderbouwd.

voor dat (het plannen van) de mondelinge behande-

ook zaken heeft behandeld die een jaar eerder, in 2017,

Van de 110 inhoudelijk behandelde klachten (108 met

23 zaken niet worden meegerekend in de analyse voor

hoorzitting, twee schriftelijk), werd in 41 klachten

de gemiddelde doorlooptijd, is de gemiddelde door-

Doorwerking College van Beroep
in inhoudelijk behandelde zaken
College van Toezicht

minstens één klachtonderdeel gegrond verklaard.

looptijd van de overige 87 zaken 209 dagen.

Uit figuur 1 volgt dat er in 2018 110 zaken door het

ling van de klacht moest worden uitgesteld. Als deze

Daarbij werd twaalf keer afgezien van het opleggen

College van Toezicht inhoudelijk zijn behandeld.

van een maatregel (gegrond zonder maatregel), 26

In de tweede helft van 2018 is begonnen met een

Wanneer een of beide partijen beroep instelt bij het

keer een waarschuwing gegeven en twee keer een

nieuwe werkwijze voor het plannen van de monde-

College van Beroep, kan het oordeel nog veranderen.

berisping. Er is geen (voorwaardelijke) schorsing op-

linge behandeling van de klacht. Bij het opvragen van

Hierdoor is het uiteindelijk opgelegde aantal

gelegd in 2018. Wel werd er één professional doorge-

het verweerschrift worden nu aan beide partijen de

maatregelen aan verandering onderhevig.

haald in het register. Daarbij is het recht ontzegd om

verhinderdata gevraagd. Na ontvangst van de

wederom in het Kwaliteitsregister Jeugd te worden

verhinderdata wordt een voorlopige datum gepland

ingeschreven.

voor de mondelinge behandeling van de klacht.
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Figuur 2
Niet-ontvankelijk: 2

Ongegrond: 67

250
Doorhaling:
1

Beroepstermijn
loopt nog: 1

235

200

Niet in beroep

150
99

100

*GZM = gegrond zonder maatregel

• Waarschuwing > ongegrond: 3
• Waarschuwing > GZM*: 1
• Waarschuwing > berisping: 2
• Waarschuwing > vw schorsing: 1

(terugverwezen
naar CvT)

Niet in
beroep: 47

In beroep:
19

• Procedure loopt
nog: 10
• Handhaving
beslissing: 7
• Ongegrond wordt
gegrond zonder
maatregel: 2

50
13

0

JGP

2

JZW

13

7

PED

PSY

3

2

14

Onbekend

0
Inhoudelijk behandeld

Beroepstermijn
loopt nog: 1

In beroep: 1

Totaal behandeld

• Handhaving
beslissing: 1
• Beroep
ingetrokken: 1

Niet in
beroep: 1

Inhoudelijk behandeld

• GZM* >
ongegrond: 2
• Handhaving
beslissing: 1
• GZM* >
waarschuwing: 1

In beroep:
9

Totaal behandeld

Niet in
beroep: 16

Inhoudelijk behandeld

In beroep:
4

Totaal behandeld

Niet in
beroep: 8

Totaal behandeld

Berisping:
2

Inhoudelijk behandeld

Waarschuwing:
26

Totaal behandeld

Geen maatregel:
12

Inhoudelijk behandeld

(deels) Gegrond: 41

Figuur 3 Behandelde klachten per kamer

Verdeling van tuchtklachten over de beroepsgroepen
Hierbij geldt dat de beroepstermijn van enkele zaken nog liep (t/m 14 februari 2019), en dat een aantal be-

In figuur 3 is de spreiding van de tuchtklachten over de beroepsgroepen weergegeven. De kolommen links

roepszaken nog in behandeling was. Daarom was bij het maken van de stroomdiagram nog onduidelijk of het

hebben betrekking op alle in 2018 behandelde tuchtklachten (totaal: 278). De kolommen rechts laten de

oordeel van het College van Toezicht werd gehandhaafd.

inhoudelijk behandelde tuchtklachten in 2018 zien (totaal: 110).
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Begeleiding door gemachtigde(n)

Figuur 4 Ondersteuning door gemachtigde

250
200
142

150
100
50

50
26

60
35

8

9

Beide

Inhoudelijk behandeld

Totaal behandeld

Inhoudelijk behandeld

Totaal behandeld

Inhoudelijk behandeld

Inhoudelijk behandeld

Totaal behandeld

Totaal behandeld

Alleen beklaagde

nomen op het moment dat een beklaagde de klacht

klager als beklaagde, zich laten bijstaan door een

nog niet toegestuurd heeft gekregen, en derhalve

gemachtigde. Figuur 4 geeft een overzicht van deze

vaak nog geen jurist of advocaat heeft benaderd

gemachtigden. Bij ‘alleen klager’ had alleen de klager

(of toegewezen heeft gekregen vanuit de instelling

een gemachtigde, bij ‘alleen beklaagde’ alleen de be-

waar diegene werkzaam is). In 43 van de in totaal 110

klaagde. Figuur 4 laat ook zien wanneer beide partijen

inhoudelijk behandelde zaken werd de klager niet

of juist geen van beide partijen tijdens de tuchtrecht-

bijgestaan door een gemachtigde. In 17 inhoudelijk

procedure werden bijgestaan door een gemachtigde.

behandelde zaken werd de beklaagde niet bijgestaan

De kolommen links hebben betrekking op alle in 2018

door een gemachtigde.

behandelde tuchtklachten (totaal: 278). De kolommen

58

0

Alleen klager

In de tuchtprocedure kunnen beide partijen, zowel

Geen van beide

rechts laten de inhoudelijk behandelde tuchtklachten

Complexe scheidingen

in 2018 zien (totaal: 110).

In deze analyse is het aantal tuchtzaken geteld waarbij sprake was van een (complexe) scheiding. Deze

Uit figuur 4 blijkt dat bij 168 (26 + 142) van de 278 in

analyse gaat uit van het aantal ingediende klachten

2018 behandelde tuchtklachten de beklaagde geen

in 2016, 2017 en 2018. Dit in tegenstelling tot de overige

gemachtigde had. Een groot deel hiervan, namelijk 151

onderwerpen in deze analyse waarbij van de behan-

((26-9)+(142-8)), is niet inhoudelijk behandeld. Deze

delde klachten wordt uitgegaan. Hiervoor is gekozen

beslissingen zijn afgedaan met een voorzittersbeslis-

omdat het beeld leeft dat er in toenemende mate

sing of zijn door de klager ingetrokken, waarbij er in

sprake is van ingediende klachten waarbij de ouders

de meeste gevallen voor de beklaagde geen noodzaak

niet (meer) bij elkaar zijn en/of waarbij er sprake is/

heeft bestaan om een gemachtigde te benaderen. Een

was van een complexe scheiding.

voorzittersbeslissing wordt in de regel immers ge-
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Voor deze analyse is onderscheid gemaakt in verschillende categorieën: bij de tuchtklachten met het label
‘categorie 1’ was er geen sprake van een complexe scheiding. In categorie 2 was er wel sprake van een complexe
scheiding. Ten slotte is er een groep tuchtklachten waarbij het uit de klacht en/of de stukken niet voldoende
duidelijk werd of er sprake was van een (complexe) scheiding. Dit is vaak het geval bij klachten die zijn
afgedaan met een voorzittersbeslissing. Deze tuchtklachten zijn opgenomen in de categorie ‘onbekend’.
		
Totaal aantal ingediende tuchtklachten

2016

2017

2018

217

253

246

Aantal tuchtklachten waarbij ouders niet bij elkaar zijn

131

194

183

Geen sprake van complexe echtscheiding: 1

76

92

43

Wel sprake van complexe echtscheiding: 2

83

116

147

Complexe echtscheiding: onbekend

58

45

56

Het mogelijke verband tussen de ingediende tuchtklacht en de (complexe) echtscheiding is niet onderzocht.

Figuur 5 Complexe scheidingen
Uit figuur 5 valt te concluderen dat bij de tuchtklachten ingediend in 2016 de ouders in 60 procent van de
gevallen niet (meer) bij elkaar waren. In 2017 was dit 77 procent en in 2018 74 procent.
Daarnaast waren er bij 38 procent van de tuchtklachten ingediend in 2016 problemen door een complexe
scheiding (categorie 2). Voor de tuchtklachten ingediend in 2017 was dit 46 procent. In 2018 is dit percentage
gestegen naar zestig procent.
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Inhoudsanalyse klachtkenmerken

160

In figuur 6 zijn de in 2018 behandelde klachten geana-

Uit figuur 6 volgt dat een significant deel van de

140

lyseerd op inhoud. Omdat een klacht doorgaans uit

klachten gaat over het geven van geen, onvoldoende

120

meerdere onderdelen bestaat, komt het regelmatig

of onjuiste informatie. Ook de klachten waarbij wordt

voor dat deze meerdere kenmerken heeft. De oranje

gesteld dat beklaagde heeft gelogen of onjuistheden

100

balkjes geven de getallen van 2017 weer, de grijze

op papier heeft gezet, zijn hiertoe gerekend. Daar-

balkjes gelden voor 2018. Het getal correspondeert

naast gaat een aanzienlijk deel van de klachten over

met het aantal klachten (van het totaal) waarin over

een gebrek aan professionaliteit en communicatie, en

dat kenmerk is gesproken.

over het feit dat klagers zich niet gehoord voelen door
de professional.

80
60
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merken uit de tuchtklachten gefilterd, gemiddeld 3,4

Figuur 6

per klacht. In 2018 werden in totaal 1280 benoemde

Wat opvalt in figuur 6, is dat er in 2018 meer klacht-

klachtkenmerken uit de tuchtklachten gefilterd,

kenmerken zijn waargenomen. Dit terwijl het aantal

gemiddeld 4,6 per klacht.

behandelde klachten maar licht is toegenomen (van
264 in 2017 naar 278 in 2018). Een mogelijke verklaring

el
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is de komst van het voorportaal. Hierin wordt al in
een eerder stadium de inhoud van een klacht in kaart
gebracht. Dit heeft in 2018 geleid tot een uitgebreidere
analyse.

Figuur 6 Klachtkenmerken

2017

2018
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Figuur 8 Het geslacht van de klager

Geschonden artikelen van de beroepscode
Klagers kunnen in hun tuchtklacht aangeven of zij

de professional volgens hen had geschonden. De

vinden dat er een artikel van de relevante beroepsco-

oranje balken laten zien hoe vaak het College van

de is geschonden. Omdat er slechts een gering aantal

Toezicht oordeelde dat het artikel daadwerkelijk is

klachten is ingediend/behandeld over psychologen,

geschonden. Hieruit volgt: het College van Toezicht

pedagogen en de Jeugd- en gezinsprofessionals,

heeft in bijna de helft van de (deels) gegrond verklaar-

beperkt deze analyse zich tot de artikelen uit de

de klachten (totaal: 41) geoordeeld dat er sprake is

Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Hierbij is we-

van schending van artikel D en/of F van de Beroeps-

derom gekeken naar het aantal behandelde klachten

code voor de Jeugdzorgwerker. Artikel D gaat over

over professionals in deze beroepsgroep in 2018.

het bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg.

In figuur 7 geven de blauwe balken weer hoe vaak

Artikel F over informatievoorziening over de hulp- en

klagers in hun tuchtklacht een artikel noemden dat

dienstverlening.

Genoemd

Figuur 7 Beroepscode

Geschonden

Geslacht en hoedanigheid klager

4%

In figuur 8 is het geslacht van klagers weergegeven en
in figuur 9 de hoedanigheid van klagers. Voor beide

47%

analyses is gekeken naar het totaal aan behandelde
klachten in 2018.
In figuur 9 wordt met ‘familie van jeugdige’ bedoeld:

49%

Man

de familie, niet zijnde de ouders/opvoeders.

Vrouw

Man plus vrouw

Figuur 9 De hoedanigheid van de klager
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Het College van Beroep
Het College van Beroep heeft in 2018 32 beroepschriften behandeld. Daarvan waren er veertien ingediend in

Het College van Beroep kan een maatregel intrekken en een lagere of juist hogere maatregel opleggen.

2017 en achttien in 2018. De 32 behandelde beroepschriften hadden in totaal een doorlooptijd van 188 dagen.

Uit figuur 10 blijkt dat het College van Beroep in 2018 in totaal zeventien beslissingen van het College van

22 keer ging de klager in beroep en in vier zaken de beklaagde. In één zaak zijn beide partijen in beroep gegaan.

Toezicht (deels) heeft vernietigd. Tabel 11 laat zien wat er met de opgelegde maatregelen is gebeurd.

In vijf zaken is er incidenteel beroep ingesteld.
In figuur 10 is de wijze van afhandelen van deze beroepschriften weergegeven.
Oordeel CvT

Oordeel CvB		

Totaal

Ongegrond

Ongegrond en deels niet-ontvankelijk

1

		
		

17.xxx

18.xxx

Totaal

14

18

32

		
Aantal beroepschriften behandeld
Appellant kennelijk niet-ontvankelijk

0

3

3

Beslissing CvT (deels) vernietigd

10

7

17

Beslissing CvT gehandhaafd

4

7

11

Beroepschrift ingetrokken

0

1

1

Gegrond zonder maatregel
		

2
1

Waarschuwing		

1

Ongegrond			

2

		

Gegrond zonder maatregel

3

		

Berisping			

2

Waarschuwing

		
Figuur 10 De wijze van afhandelen van deze beroepschriften

Gegrond zonder maatregel
Ongegrond			

Voorwaardelijke schorsing
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Gegrond zonder maatregel
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Waarschuwing		

1

Figuur 11
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Interview

Adri van Montfoort, trainer/adviseur tuchtrecht:

‘Tuchtrecht is
van de
beroepsgroepen
zelf’

Mr. dr. Adri van Montfoort (1955) is jurist en pedagoog. Hij
heeft in de jeugdzorg gewerkt als hulpverlener, onderzoeker
en leidinggevende. Van 2007 tot 2015 was hij lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid bij Hogeschool Leiden, en sinds 1997 is
hij raadsheer-plaatsvervanger van de Familiekamer van het
gerechtshof in Den Haag. Bij SKJ is hij al jaren betrokken bij
de ontwikkelingen op het gebied van het tuchtrecht.

De uitvoering van het tuchtrecht is een belangrijke opdracht aan SKJ. Een opdracht
met een enorme impact op zowel de klagers als de beklaagden. Ook in 2018 is er hard
gewerkt om het tuchtproces te optimaliseren en de kwaliteit te vergroten.
Adri van Montfoort speelde daarbij een voortrekkersrol.
In 2018 heeft SKJ verschillende bijeenkomsten geor-

er om het proces te stroomlijnen, kritisch de juridische

ganiseerd voor de voorzitters van de colleges, de be-

lijnen te bewaken. Maar de inhoud moet vooral komen

roepsgenoten en de secretarissen. Daarnaast kwamen

van de beroepsgenoten. Niet in de zin van: zou ik het

zij ook bij elkaar op een gezamenlijke bijeenkomst.

ook zo doen? Maar met als uitgangspunt: is hier een

Adri: ‘Ik ben vanaf het begin betrokken bij het tucht-

grens overschreden? De beroepscode en de richtlijnen

recht bij SKJ. Ik zie een positieve ontwikkeling, waarbij

zorgen voor kaders, maken zaken misschien concreet,

duidelijk is hoezeer men het belang van het tucht-

maar zorgen niet voor een afstreeplijstje waarmee je

recht onderkent. Ik vind het bijzonder positief dat

makkelijk tot een oordeel komt. Het zijn puur hulpmid-

SKJ zo fors inzet op deskundigheidsbevordering. Het

delen. De afwegingen moeten dus - met enige distantie

afgelopen jaar hebben we onder andere gefocust op

- komen van de beroepsgenoten zelf.

de rol van beroepsgenoten in de colleges. Zij worden

Dat de collegeleden met elkaar reflecteren na een zit-

steeds beter gepositioneerd. En terecht: het tuchtrecht

ting en met elkaar praten over de afwegingen die ze

is niet iets van de overheid. Het is van de sector, van de

maken, vind ik positief. Ik hoop dat die tendens zich in

beroepsgroepen zelf. Daarom is het belangrijk om het

2019 voortzet.

ook optimaal vanuit die beroepsgroep vorm te geven.’

Tot slot lijkt het mij belangrijk om komend jaar eens
terug te kijken en te onderzoeken waar we met het

Grens overschreden?

tuchtrecht staan. Wat hebben we bereikt en wat moet

De eerste jaren waren de colleges zo nu en dan

er nog?’

zoekende. Adri: ‘De positie van de voorzitter was bij
tijd en wijle misschien té belangrijk. De voorzitter is
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Studiedag

Werken aan kwaliteit

Studiedag voor collegeleden
Op 8 november vond in de Jaarbeurs in Utrecht de Kwaliteitsontwikkeldag Tuchtrecht
plaats. Adri van Montfoort was de voorzitter van deze studiedag voor collegeleden.
In zijn presentatie besprak hij onder meer de verbreding van de beroepsgroepen. Een
aantal nieuwe beroepsgroepen vallen nu ook onder het tuchtrecht. De grens van de
beroepsgroepen is daarmee fors verbreed.
Nagespeelde tuchtzaak
Daarna was het tijd voor actie. De aanwezigen kregen

Jeugdzorgwerkers is opgegaan. Ook benoemde zij wat

een nagespeelde tuchtzaak te zien via een film die op

precies onder de professionele standaard valt en waar-

de Dag van de Jeugdprofessional was opgenomen. In

aan het College van Toezicht en College van Beroep

kleine groepjes bespraken de collegeleden daarna het

toetsen: van beroepscode, meldcode kindermishande-

raadkamer-gedeelte van de betreffende zaak. De con-

ling tot de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

clusies kwamen plenair aan de orde: waren de klachtonderdelen gegrond of ongegrond verklaard? Werd er

Beroepsethiek

een maatregel opgelegd, en zo ja: welke? Er bleek een

De presentatie van zorgethica Jurja Steenmeijer die

aardige consensus te bestaan over de maatregel voor

volgde, ging over beroepsethiek. Verschillende ethische

de professional in de casus.

stromingen passeerden de revue: deugdethiek, utilitarisme en plichtethiek. Jurja maakte met de aanwezigen de

Professionele standaard

koppeling met de raadkamer, waar ethische vraagstuk-

Na de lunch was het woord aan Magteld Beun van de

ken vaak indirect terugkomen. De dag werd afgesloten

BPSW. Zij ging kort in op de opening van de nieuwe

met een oefening waarbij de aanwezigen moesten

kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, waarin de kamer

oordelen op basis van feiten en niet op aannames. Een
uitdaging!
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Evaluatie

‘Ik voelde me gehoord en serieus genomen.’
Evaluatie tuchtzittingen

‘Ik voelde me gehoord’
SKJ is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van werken, ook als het gaat om de
tuchtzittingen. Sinds begin 2018 ontvangen de partijen na afloop van elke hoorzitting per e-mail een
evaluatie-formulier. Daarop kunnen zij aangeven hoe ze de volgende zaken tijdens de zitting hebben
ervaren:
• de voorbereiding van het college op de zaak;

De resultaten van de evaluaties worden elk kwartaal

• de wijze waarop het college ruimte bood aan hun

uitgewerkt en teruggekoppeld naar de colleges.

verhaal;
• de mate waarin het college luisterde naar de
standpunten;
• de begrijpelijkheid van wat er tijdens de zitting
besproken werd;
• de manier waarop het college met de partij omgaat;

Vanaf het begin waren de resultaten positief. In de
loop van 2018 werden ze zelfs nóg positiever;
een gevolg van het feit dat het proces werd bijgestuurd als dat volgens de uitkomst van een evaluatie
nodig was.

• de manier waarop het college vragen stelde;
• de deskundigheid van het college;

Soms namen partijen de moeite om een aanvullende

• de duur van de zitting;

opmerking bij hun evaluatie te plaatsen. Hiernaast

• de uitleg over de verdere gang van zaken na de

volgen een paar voorbeelden.

zitting.

Beklaagde partij: ‘Ik wist niet goed
wat te verwachten maar ik was tevreden
met de bejegening van de voorzitter.
Ik voelde me minder
in het beklaagdenbankje zitten
dan verwacht.’

Klagende partij: ‘Er is een plek waar je
klacht nog gehoord wordt en de zaak
serieus behandeld wordt.’
‘Voor mijn gevoel was het de bedoeling dat ik uitlegde,
toelichting gaf en reflecteerde op mijn handelen in plaats
van me te moeten verantwoorden.’

‘Ik heb alles heel goed kunnen uitleggen.’
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Interview

Margriet de Roos en Marieke Grol zijn beiden lid-beroepsgenoot van zowel het College
van Toezicht als Beroep. Ze bespreken het belang van gezamenlijk leren en reflecteren.
Dat is niet alleen voor jeugdprofessionals cruciaal, maar juist ook voor beroepsgenoten.

Margriet de Roos en Marieke Grol zijn lid-beroepsgenoten:

‘Inmiddels staat
er altijd
een stevig college’

Margriet is trainer/coach en supervisor in de jeugd-

Marieke: ‘Sinds de start van de tuchtcolleges bij SKJ

hulpverlening. Marieke is hulpverlener bij Veilig Thuis

is er het een en ander veranderd. In het begin waren

en werkt als onderzoeker. In 2017 kwamen ze in een

de leden van het college nog zoekend. De beroepsge-

Apeldoornse snackbar samen op het idee een advies

noten waren nieuw in hun rol. We wilden het meteen

aan SKJ uit te brengen over het opstarten van reflec-

goed doen en geen fouten maken, dus er was geen

tie- en casuïstiekbijeenkomsten. Het doel: de tuchtcol-

ruimte om te experimenteren. Het ging immers om

leges van SKJ verder professionaliseren.

serieuze zorgen over het handelen van beroepsgeno-

Ze verzamelden een aantal ideeën en werkten die dat

ten. De startfase hebben we inmiddels achter ons ge-

jaar uit. Daarbij stelden ze zich steeds de vraag: wat is

laten. Zaken zijn nu anders. We zien en spreken elkaar

er voor de professionalisering van de colleges nodig?

tegenwoordig regelmatig. Zo zijn er in 2018 meerdere

De antwoorden hebben in 2018 voor een verandering

sessies, scholingsdagen en een jaarbijeenkomst

in de praktijk gezorgd.

geweest. Met het investeren in professionalisering van

Margriet: ‘Eerst kwam je als beroepsgenoot naar SKJ

het college is er ook beweging gekomen. Er staan nu

om een zaak te behandelen. Je keek puur naar de in-

stevige colleges. Tijdens de reflectie- en casuïstiekbij-

houd en vertrok weer. Er was minder tijd en aandacht

eenkomsten nemen collegeleden casussen mee die

voor zelfreflectie: hoe sta je zelf in een zaak en in het

we bespreken. Vaak zijn deze herkenbaar vanuit de

college, en wat heb je als lid-beroepsgenoot te leren

verschillende invalshoeken. Hoewel de verschillende

om in die rol het beste uit jezelf te halen? Daardoor

beroepsgenoten vaak een andere uitvoering in hun

ontbrak soms de diepgang. Wij kregen het idee dat we

vak hebben, is de thematiek in veel gevallen hetzelfde.

meer van elkaar konden leren. Er zitten namelijk heel

Daardoor leer je met andere voorbeelden van elkaars

veel kwaliteiten in zo’n college.’

ervaringen en haal je je eigen relevante stukken eruit.’
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Marieke Grol: ‘Soms is het best ingewikkeld om jezelf staande te houden’

Jezelf bijschaven

Nooit klaar met reflecteren en bijscholen

Margriet: ‘In de jeugdhulp horen we vaak geluiden

Marieke:‘Momenteel is de kwaliteit van de colleges

over tijdgebrek. Iedereen moet hollen. Maar bij reflec-

hoog. Toch merk ik dat het ingewikkeld kan zijn om

tie gaat het erom dat je stilstaat bij wat je precies doet

je staande te houden in het krachtenveld van het

en op welke manier. Met die reflectie kun je jezelf bij-

tuchtcollege. Er zijn veel verschillende soorten jeugd-

schaven en dingen meer of juist minder doen. Je leert

en gezinsprofessionals, met vaak een eigen zienswijze.

om jezelf als instrument zo goed mogelijk te gebrui-

Toch moet je tot één uitspraak komen. Daarbij moet

ken. Dat zijn we de klagers en beklaagden verplicht in

je ook weleens zoeken naar de manier waarop je je als

deze rol. Als je niet regelmatig stilstaat bij wat je doet,

professional, met kennis van jouw vak, verhoudt tot

zul je ook niet vooruitgaan.’

de juristen met kennis van de wet. Het kan soms lastig

Marieke: ‘SKJ heeft een voorbeeldfunctie. Jeugdprofes-

zijn om jezelf uit te spreken of om tot overeenstem-

sionals wordt gevraagd om te reflecteren op het eigen

ming te komen. Het is daarom extra belangrijk naar

handelen. Dan moet je dat zelf - als collegelid - ook

onszelf te blijven kijken en de vraag te stellen hoe wij

doen. Dat geeft alleen maar energie.’

onszelf kunnen blijven ontwikkelen.’

Margriet: ‘Dat blijkt ook uit de terugkoppeling die

Margriet: ‘Je bent nooit klaar met reflectie en

ik van professionals krijg. We sparren met elkaar in

bijscholen. Ook in 2019 gaan we door met reflecteren

verschillende groepen en met verschillende methodes

en kijken waar we onszelf kunnen verbeteren.’

en spellen. Het is mooi dat iedereen met een eigen
inbreng komt en weer weggaat met punten om mee
te nemen naar de praktijk.’
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Externe communicatie

Informatie aan de professional

‘We doen ons best’
In 2018 heeft SKJ hard gewerkt aan de informatievoorziening.
Om de professionals zoveel mogelijk te ontzorgen, informeert
SKJ hen via verschillende kanalen.

Nieuwsbrieven

Vragen van professionals

SKJ heeft zestien algemene nieuwsbrieven aan

Het aantal telefoongesprekken is, net als voorgaande jaren,

bepaalde doelgroepen verstuurd. Dit zijn professio-

gestegen. Het aantal beantwoorde e-mails is meer dan

nals, werkgevers of opleiders.

verdubbeld ten opzichte van 2017. Om de vele vragen te

Daarnaast zijn er nieuwsbrieven met verschillende

kunnen beantwoorden, is SKJ begonnen met chatten via

thema’s uitgegaan naar specifieke groepen. Dit

de website. Er zijn zelfs vragen beantwoord via Facebook

gebeurt onder andere als uit mails en telefoontjes

Messenger.

blijkt dat er veel vraag is naar bepaalde informatie,
bijvoorbeeld de herregistratie van jeugdzorgwerkers.

Helpdesk:

Via marketing automation software stuurt SKJ iedere

Telefoon

2018

2017

2016

een serie van zeven nieuwsbrieven over de beroeps-

Accreditatie

1.268

1.288

1.091

standaarden. In totaal zijn er ongeveer 75

Factuur

93

269

179

verschillende nieuwsbrieven verstuurd.

Herregistratie GW

840

945

426

4.553

2.425

nieuw geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional

Herregistratie JZW

7.667

Mails vanuit SKJ

Jeugd- en gezinsprofessional

8.411		

Vanuit het bedrijfsinformatiesysteem stuurt SKJ

Klacht

83

68

58

individuele mails naar professionals, werkgevers en

Registraties

3.573

5.510

5.767

opleiders. Het betreft informatie over bijvoorbeeld

Vooraanmelden

246

2.696

2.538

verlopen registraties of de beoordeling van

Werkgever

459

528

531

accreditatieaanvragen of praktijkprogramma’s.

Overig

13.023

12.149

6.493

Totaal

35.663

28.006

19.508
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Online

Website
Met een klanttevredenheidsonderzoek en meting
van de gebruikersvriendelijkheid heeft SKJ veel aan
de website verbeterd. Denk aan het toevoegen van

Helpdesk:

landingspagina’s, het herschrijven van content, het

Mail

2018*

2017

Accreditatie

2.222

1.730

2016

verbeteren van de zoekfunctie en het plaatsen van
instructiefilmpjes.

Gedragswetenschappers

3.009		

Informatiebijeenkomsten

‘Mijn SKJ’ wordt doorlopend verder ontwikkeld en

Jeugd- en gezinsprofessional

11.334

444

SKJ heeft in 2018 49 informatiebijeenkomsten

aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

Registratie + Info

3.956

7.536

5.460

Vooraanmelden		2.073
Overig

2.779

Totaal

33..354

gegeven. Dit waren externe bijeenkomsten en
workshops voor PPJ&J, en daarnaast klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten op het

17.174

7.384

*wegens overmacht slechts cijfers vanaf week 17 beschikbaar

SKJ-kantoor.
Wist je dat:

•h
 et aantal websitebezoekers in 2018 met 74 procent
is toegenomen ten opzichte van 2017?

•h
 et percentage geopende mails bijna twee keer zo
hoog ligt als gemiddeld in de sector zorg en welzijn?

•w
 ij nieuws delen op social media via LinkedIn,
Facebook en Twitter?
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Bijeenkomst

Klankbordgroep-bijeenkomst

‘Praat niet over ons, maar mét ons!’
Op 7 juni 2018 kwamen achttien professionals naar het bureau van SKJ in Bilthoven om
te praten over beroepscode, registratie en tuchtrecht. Wat missen zij? En wat kunnen zij
juist missen als kiespijn?
SKJ had de geregistreerde professionals uitgenodigd

sionals soms te ver van elkaar af. Sowieso geeft de

met de oproep: ‘Praat niet over ons maar mét ons!’

administratieve rompslomp een te grote druk op het

Zoals gewoonlijk kende de bijeenkomst twee hoofd-

werk.

thema’s. Als eerste spraken de professionals over
het onderwerp beroepscode & ethiek. Dat gebeurde

‘Indekken’ tegen tuchtklachten

onder leiding van Jurja Steenmeijer van de BPSW.

Als tweede sprak de Klankbordgroep over de impact

Duidelijk werd dat de aanwezige professionals de

van het tuchtrecht. Dit gebeurde onder leiding van

beroepscode en de veertien richtlijnen (voor jeugd-

Yolande de Best van SKJ.

hulp en jeugdbescherming) toepassen. Niemand

Geen van de aanwezigen was ooit zelf in aanraking

trekt de inhoud ervan in twijfel.

gekomen met het tuchtrecht. Toch was iedereen

Wel bestaat de behoefte aan meer praktische

zich ervan bewust dat een tuchtklacht kan worden

handvatten, want het is de professionals niet altijd

ingediend. Sommige professionals vertelden dat dit

duidelijk hoe zij de beroepscode in de praktijk kun-

een reden is om niet de vingers te willen branden

nen toepassen. De cliënten weten dat evenmin. Het

aan een ingewikkelde (‘tuchtgevoelige’) casus. Ook

gevolg: er wordt zo nu en dan aan de beroepscode

gaven sommige professionals aan dat zij zich sinds

gerefereerd, maar deze blijft te vaak een papieren

het bestaan van het tuchtrecht steeds meer ‘indek-

tijger. Theorie en praktijk staan volgens de profes-

ken’ op papier, om vooral maar te kunnen aantonen
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terwijl zij de administratieve druk al als zo groot

Drie onderwerpen gaan in het koffertje
mee naar 2019:

ervaren! Dit werd alom beaamd en gekwalificeerd

• De zware administratieve druk door regels.

als een negatieve ontwikkeling.

• De te grote angst voor een tuchtklacht.

dat er geen klachtwaardig handelen is geweest. Dat

• De aanbevelingen voor de aanpak

Wensen en opmerkingen

van het onderwerp tucht.

De aanwezigen hadden een aantal wensen en
opmerkingen met betrekking tot het tuchtrecht:

7 juni 2018

• Het feit dat beslissingen op internet worden
gepubliceerd, is middeleeuws. Je wordt aan de
schandpaal genageld voor altijd (eenmaal op
internet, altijd op internet). Kan dat niet anders?
• Zou er bij een klacht niet altijd eerst mediation/
bemiddeling plaats kunnen vinden? En dan niet
vrijblijvend, maar op zo’n manier dat de klacht
alleen verder wordt behandeld in een tuchtzaak
als deze ‘zwaar’ genoeg is? Het opstellen van een
verweer trekt een enorme wissel op een professional, en het voortslepen van een klacht gedurende
vele maanden, beïnvloedt de relatie tussen cliënt
en professional op een zeer negatieve manier.
• Kan er bij SKJ een spreekuur komen met vragen
over tucht?
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1. Missie, visie en doelstellingen
	

1.2 Visie Professionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en

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.

		Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge, professionele netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor

de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en voor de uitvoering van het tuchtrecht. SKJ is het resultaat
van de samenwerking van alle belangrijke spelers binnen het jeugddomein. SKJ is opgericht door de drie
beroepsverenigingen; Het Nederlands instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). SKJ
heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment werken er ongeveer 50 medewerkers. Daarnaast zijn er ruim 100 commissie-, collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.

1.1 Doel		Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein.
	SKJ houdt een openbaar register, waarin op dit moment jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals,
psychologen en pedagogen staan geregistreerd, als bewijs dat zij 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 ten uitvoering brengen van een daartoe strekkende tuchtmaatregel, schorsen of doorhalen
van een registratie in het Kwaliteitsregister jeugd.

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.

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

		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 beroeps		beoefening 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 wijze waarop het bestuur
		wordt samengesteld is vastgelegd in de statuten van SKJ.

	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 voorwaardenscheppend 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.

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

3.4 Directeur SKJ	

3. Organisatiemodel
	

3.1 Bestuur 	Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden.

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

De 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	 1 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 worden het beleid over de afgelopen periode
geëvalueerd, knelpunten 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 - accreditatie en helpdesk kengetallen

	

4.2 Directie

Het bestuur bestond in 2018 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
•Mw Drs. G.J. Stuifmeel RA, directeur

	

		Een van de kernactiviteiten van SKJ is registratie en herregistratie van professionals.
Alle feiten & cijfers daarover - eveneens de info over 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.

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 2018 valt te lezen
elders in deze uitgave.
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Balans per 31 december 2018 voor resultaatbestemming
		
31 december 2018		31 december 2017
Alle bedragen zijn in euro’s

		
31 december 2018			 31 december 2017
Alle
bedragen zijn in euro’s

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves en fondsen (4)

Materiële vaste activa (1) 			
Inventaris
Verbouwingen

117.618 		
152.228 		
__________

		

Continuïteitsreserve 		1.235.904 		
Bestemmingsreserves 		1.145.910 		
		__________ 		

92.739
167.608
__________

269.846 		

				
260.347

Vlottende activa
Overige vorderingen (2)			
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en
overlopende activa

144.632 		

130.428

- 		

8.484

338.905 		
__________

16.260
__________

		

483.537 		

Kortlopende schulden (6)

2.381.814 		

Crediteuren 		70.061 			
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 		116.570 			
Overlopende passiva 		2.257.928 		
		__________ 		
				

1.190.000
1.145.910
__________
2.335.910

243.676
87.494
1.932.121
__________

2.444.559 		

2.263.291

		
__________ 		
				
				
4.826.373 		

__________
4.599.201

155.172

Liquide middelen (3) 		

4.072.990 		
4.183.682
		
		
__________ 		 __________
		
4.826.373 		 4.599.201
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

Baten (6) 		
Subsidiebaten (7) 		
		

3.522.201
__________

3.207.016
__________

2.914.351
454.044
__________

Som der baten 		

3.522.201

3.207.016

3.368.395

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

1.486.047
277.993
135.344
98.462
1.468.058

1.345.453
272.963
120.000
155.000
1.304.600

1.111.324
215.713
100.782
76.308
1.178.541

Financieel resultaat (13) 		

-10.393
__________

-9.000
__________

-8.564
__________

Resultaat		 45.904

-

677.163

Alle bedragen zijn in euro’s

Baten

Lasten

Realisatie 2018

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 		
45.904
Bestemmingsreserves 		
Overige reserves 		
__________
		
		
45.904

Budget 2018

Realisatie 2017

__________

490.000
1.120.227
-933.064
__________

-

677.163
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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
gevestigdop 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.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit
gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat
uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar
die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht
worden op grond van de aard, omvang of het incidentele
karakter van de post.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
Pensioenverplichtingen aan werknemers
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkingsgraadultimo 2018 bedraagt 97,5%. De dekkingsgraad is te
laag.
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De
Nederlandsche Bank. De belangrijkste hoofdpunten van
dit herstelplan zijn een niet gehele indexatie van de pensioenen en het verhogen van de premie met 2%. De over
het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het
resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de
premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekering-overeenkomsten 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
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
Indat 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.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
Kortlopende schulden
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT

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

achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.
Baten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op
de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten
van de totaal te verrichten dienstverlening, met dien
verstande dat als 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 opbetrouwbare wijze kunnen worden
bepaald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste
het bedrag van degemaakte kosten. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa 		

Alle bedragen zijn in euro’s

Inventaris

Verbouwingen

Totaal

241.599
-148.860
__________

217.167
-49.559
__________

458.766
-198.419
__________

92.739

167.608

260.347

60.911
-499
333
-35.866
__________

47.050
-62.430
__________

107.961
-499
333
-98.296
__________

24.879

-15.380

9.499

302.011
-184.393
__________

264.217
-111.989
__________

566.228
-296.382
__________

117.618

152.228

269.846

Afschrijvingspercentages 			

%

Boekwaarde per 1 januari 2018

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2018

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Inventaris 			
Verbouwingen 			

Vaste activa (1)	
De investeringen in vaste activa hebben betrekking op een kleine verbouwing en het inrichten
van extra kantoorruimte voor de helpdesk, die onderdeel uitmaakt van de registratieafdeling.
Door het openen van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessional en omdat in 2018 een kleine 		
12.000 professionals zich dienden te her-registreren is het aantal medewerkers op de registratieafdeling en helpdesk uitgebreid. Om die reden is ook de investering in de werkplekken gedaan
(inventaris).

VLOTTENDE ACTIVA
2. Overige vorderingen
Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
			

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
			
Stand per 31 december

31-12-2018

31-12-2017

145.782
-1.150
__________

131.428
-1.000
__________

144.632

130.428

1.000
150
__________

2.657
-1.657
__________

1.150

1.000

20-33
25
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Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa

Nog te factureren omzet
Huur
Rente
Verzekeringen
Ziekengeld
Door te belasten kosten
Automatiseringslasten
			

31-12-2018

31-12-2017

-

8.484

338.905

16.260

272.220
2.626
60.858
3.201
__________

171
5.542
315
2.626
5.000
2.606
__________

338.905

16.260

Overige vorderingen (2)
	De overige vorderingen bestaan uit de debiteuren en de overige vorderingen en overlopende
activa. De debiteuren zijn goed onder controle. De overlopende activa hebben betrekking op een
post nog te factureren inzake de subsidie die ontvangen wordt vanuit het PPJ&J project. Deze
subsidie heeft SKJ ontvangen omdat 1januari 2018 de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessional
is geopend.
Voor de professionals die zich registreerden in 2018 was het eerste registratie jaar gratis. Voor ieder
goedgekeurde registratie heeft SKJ € 65 ,- registratiegeld vanuit de subsidie ontvangen.

3. Liquide middelen

ING Bank N.V.
Kas
			

31-12-2018

31-12-2017

4.072.962
28
__________

4.183.448
234
__________

			
4.072.990

4.183.682

Liquide middelen (3)
	SKJ is een stichting die vanuit haar maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid een zeer
conservatief beleggingsbeleid voert. De liquide middelen staan op een spaarrekening. SKJ is een 		
	jonge organisatie die nog zoekende is naar de juiste checks en balances. Daarom wordt bij de
beoordeling van de balans ook gekeken naar de verschillende ratios.
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 1 zijn.
	
SKJ heeft op haar balans een bedrag van € 483.537 aan overige vorderingen (2017: € 155.172) en aan
liquide middelen staan € 4.072.990 (2017: € 4.183.682). De totale vlottende activa zijn € 4.556.527
(2017: € 4.338.854). Daar tegenover staat een bedrag van € 2.444.559 aan kortlopende schulden (2017:
€ 2.263.291).
Daarmee komt de Quick ratio voor SKJ op 1.86 (2017 1,92). SKJ is derhalve liquide.
	
	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 51 % (2016: 49% ). De solvabiliteit van SKJ is toereikend.
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht 		
Professionaliseringsreserve 		
		
		

PASSIVA
4. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Alle bedragen zijn in euro’s

Stand per 1 januari 		
Resultaatbestemming 		
		
Stand per 31 december 		

2018

2017

1.190.000
45.904
__________

700.000
490.000
__________

1.235.904

1.190.000

		
		

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 2018 vastgesteld op € 1.235.904 (2017: € 1.190.000). Dit zijn ongeveer
de vaste kosten over een periode van 6 maanden, waarbij ook rekening is gehouden met de
groei van de organisatie.

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht

Stand per 1 januari 		
Resultaatbestemming 		
		
Stand per 31 december 		

Professionaliseringsreserve

Stand per 1 januari 		
Resultaatbestemming 		
		
Stand per 31 december 		

2018

2017

24.957
1.120.953
__________

24.957
1.120.953
__________

1.145.910

1.145.910

24.957
__________

25.683
-726
__________

24.957

24.957

1.120.953
__________

1.120.953
__________

1.120.953

1.120.953

__________

933.064
-933.064
__________

-

-

De bestemmingsreserve komt ten goede aan de professionals in het jeugddomein.

Overige reserves

Stand per 1 januari 		
Resultaatbestemming boekjaar 		
		
Stand per 31 december

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. Er zijn vergaande
plannen in de maak om het professionaliseringsfonds in te zetten als een opleidingsfonds voor zijinstromers, zodat registratie voor deze groep professionals makkelijker mogelijk wordt gemaakt.
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5. Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
   Loonheffing
Pensioenen

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
Overige overlopende passiva

31-12-2018

31-12-2017

70.061

243.676

13.050
101.638
1.882
__________

8.808
78.686
__________

116.570

87.494

2.257.928

1.932.121

61.144
30.757
11.000
4.838
3.235
2.040.336
15.344
28.884
39.620
22.770
__________

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

2.257.928

1.932.121

Kortlopende schulden (6)
	De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de post overige schulden en overlopende activa
en bevat als grootste post de vooruit gefactureerde bedragen van € 2.040.336 (2017: €1.626.350.
De opbrengst van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht in het betreffende jaar. Het restant wordt ondergebracht als vooruit gefactureerde bedragen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen onroerende zaken
	

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2019 terzake
van huur van bedrijfsruimte voor € 70.000 per jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Alle bedragen zijn in euro’s

6. Baten

Jaarregistratie
Accreditaties
Overig

7. Subsidiebaten
PPJJ

Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

3.272.549
188.426
61.226
__________

2.987.016
140.000
80.000
__________

2.746.202
126.909
41.240
__________

3.522.201

3.207.016

2.914.351

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen
Ontvangen subsidies

9. Sociale lasten
-

-

454.044

Premies sociale verzekeringswetten
Ziekteverzuimverzekering

10. Pensioenlasten
Baten (7)

Pensioenlasten

Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

1.494.175
-8.128
__________

1.345.453
__________

1.160.990
-32.943
-16.723
__________

1.486.047

1.345.453

1.111.324

239.532
38.461
__________

217.963
55.000
__________

179.611
36.102
__________

277.993

272.963

215.713

135.344

120.000

100.782

	
De werkelijke opbrengsten uit jaarregistraties waren € 874.196 lager dan in 2017.

Het jaarregistratietarief is in 2018 met € 15,- per registratie verlaagd. Daarnaast hebben zich
1.980 professionals uitgeschreven en van 1.545 professionals is hun registratie verlopen.
	Door de opening van de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessional, waar zich in 2018 ruim 20.600
nieuwe professionals zich hebben geregistreerd, hebben wij per goedgekeurde registratie € 65
subsidie ontvangen. Voor deze professionals was hun eerste registratiejaar daarmee gratis.
Deze opbrengsten zijn onder de jaarregistraties opgenomen.

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
	Zijn hoger dan begroot en ook hoger dan 2017, omdat er meer medewerkers in dienst waren in 2018.
Het team is begin 2018 al uitgebreid, omdat de aantallen registratieaanvragen hoger waren dan verwacht.

Personeelsleden Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 37 personeelsleden werkzaam (2017: 28).
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11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa
Boekbaten / lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Verbouwingen
Boekbaten/lasten

Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

98.296
166
__________

155.000
__________

76.308
__________

98.462

155.000

76.308

35.866
62.430
166
__________

60.000
95.000
__________

52.024
24.284
__________

98.462

155.000

76.308

Afschrijvingen
	De afschrijvingen waren lager dan begroot, omdat de verbouwing en werkplekuitbreiding
later in het jaar heeft plaatsgevonden en de afschrijvingen sowieso te hoog begroot waren.

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 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

109.903
74.560
383.455
126.354
48.895
175.376
549.515
__________

120.400
80.000
252.900
105.000
67.500
133.800
545.000
__________

102.802
53.969
409.058
72.706
59.534
74.094
406.378
__________

1.468.058

1.304.600

1.178.541

12.275
33.686
13.300
22.668
6.290
21.684
__________

900
35.000
8.000
35.000
5.000
36.500
__________

1.881
34.646
7.193
29.737
4.622
24.723
__________

109.903

120.400

102.802

Overige personeelskosten
Voor 2018 waren de overige personeelskosten € 120.400 begroot en werkelijk € 109.903.
Voornaamste oorzaak van de budget onderschrijding waren de opleidingslasten personeel en de
overige personeelskosten die lager waren dan begroot.
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Huisvestingskosten

Huur
Onderhoud onroerende zaak
Servicelasten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

Realisatie 2018

Budget 2018

Realisatie 2017

52.531
6.539
16.545
113
-1.168
__________

55.000
15.000
10.000
__________

38.443
11.955
1.340
2.231
__________

74.560

80.000

53.969

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

PR en communicatie
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Budget 2018

Realisatie 2017

117.628
8.726
__________

95.000
10.000
__________

65.651
7.055
__________

126.354

105.000

72.706

Verkoopkosten 	
De verkoopkosten waren €20.000 hoger dan begroot, doordat er aan de website
	extra noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan, verband houdend met de opening van de nieuwe
kamer en de grote groep professionals die zich voor het eerst moest her-registreren.

Huisvesting 
De huur en servicekosten waren volgens begroting. De begrote overige huisvestingskosten zijn
werkelijk lager dan begroot, waardoor de totale huisvesting onder begroting is over 2018.

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Realisatie 2018

17.876
1.795
1.192
330.553
5.781
5.363
617
6.458
13.820
__________

14.000
1.000
185.000
9.000
35.000
500
5.000
3.400
__________

12.495
976
375.467
8.515
3.435
426
4.377
3.367
__________

383.455

252.900

409.058

Algemene kosten

Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Juridische lasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

16.154
16.083
6.432
76
10.180
-30
__________

17.000
15.000
25.000
500
10.000
__________

16.517
10.754
22.273
423
9.677
-110
__________

48.895

67.500

59.534

Kantoorkosten
	
De kantoorkosten zijn € 130.555 hoger dan begroot. Voornaamste oorzaak waren de
automatiseringskosten, die hoger waren dan begroot.
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Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

26.472
11.226
137.678
__________

33.100
15.700
85.000
__________

28.205
14.136
31.753
__________

175.376

133.800

74.094

Vergaderkosten bestuursorganen
Bestuurslasten
Raad van Advies
Vergaderkosten tuchtrecht

Vergader en bestuurskosten 
	De vergaderkosten zijn €42.00 hoger uitgevallen dan begroot, omdat er extra geïnvesteerd is in
trainingen en scholing voor de collegeleden.

13. Financieel resultaat

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

Directe lasten
	
De directe lasten zijn volgens begroting. Wel zijn er onderlinge verschuivingen tussen de posten
die onder de directelasten vallen. De twee meest opvallende posten zijn de Dag van de Jeugdprofessional die ruim €100.000 hoger was dan begroot.
Na het vaststellen van de begroting 2018 is er besloten om in 2018 de Dag in het Beatrix Theater te
laten plaats vinden, waardoor er ruim 1.000 professionals en gasten aanwezig waren ten opzichte
van 600 in 2017.
De tuchtrechtzittingen kwamen € 90.000 lager uit dan begroot. Begroot waren vooral grote colleges en meer zittingen dan werkelijk. Het aantal klachten was vergelijkbaar met 2017. Er zijn meer
klachten niet op zitting geweest.

150.001
38.268
11.824
108.947
17.540
6.483
204.875
11.577
__________

150.000
30.000
20.000
200.000
30.000
5.000
100.000
10.000
__________

100.000
10.750
45.287
132.018
3.165
22.188
4.094
81.132
7.744
__________

549.515

545.000

406.378

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening-courant bankiers

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers

Realisatie 2017

Budget 2017

Realisatie 2016

-10.393
__________

-9.000
__________

314
-8.878
__________

-10.393

-9.000

-8.564

-

-

314

-10.393

-9.000

-8.878
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Bilthoven, 8 april 2019

J. Winters - Vierhuizen

E.H.M. Loykens

C.M. de Waard 				

R.S. Hageraats

H.E. Bakker
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OVERIGE GEGEVENS
1 Voorstel resultaatbestemming

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’.

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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).

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de
wijze zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op
pagina 102. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur
is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Aan: het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

A. Verklaring over de in het jaarrapport
opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. V
 erklaring over de in het jaarrapport opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag; en
- de overige gegevens.
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 jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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 is verantwoordelijk voor het opstellen van
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1
Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

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.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot 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.

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-zonder-winststreven. 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.

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.

124 | 125
Kwaliteitsregister
Jeugd

Balans
Balans

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is 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. 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; en
- 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, 19 april 2019
mth accountants & adviseurs B.V.

Was getekend
drs. B.M. Tinge RA
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Naast de vaste medewerkers van het bureau zijn er aan SKJ de volgende personen verbonden:
Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden:
• Dhr. 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
• Dhr. drs. J.G. (Hans) Bosman
Beroepscodes, tuchtrecht
• Mw. N.E. (Nelleke) Groenewegen
voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
• Dhr. R.P. (Ruud) Grondel
voorgedragen door VNG
• Mw. S. (Shequita) Kalloe
voorgedragen door GGZ Nederland
• Mw. N. (Nely) Sieffers
voorgedragen door Landelijke Organisatie
Cliëntenraden (LOC)
• Mw. H. (Hanneke) Vrielink MHBA
voorgedragen door VGN
• Dhr. A. (Arie) de Vries
voorgedragen door Sociaal werk Nederland
• Dhr. drs. P.G. (George) Ziedses des Plantes
Categoriemanager gemeente Haarlemmermeer
(sociaal domein Jeugd)
• Dhr. D. (Denis) Koets
voorgedragen door EDventure
• Mw. E. (Elise) Nauta
voorgedragen door Vereniging Hogescholen
• Mw. E. (Eveline) Schurink
voorgedragen door Raad van de Kinderbescherming
• Mw. A. (An) Theunissen
voorgedragen door Associatie Wijkteams
• Mw. A.J. (Astrid) Rotering
voorgedragen door Jeugdzorg Nederland

Commissie heroverweging
• Mw. M.A. (Mieke) Broekhuizen-Holtes
voorgedragen door de NVO
• Mw. I.C.M. (Ingrid) Even
voorgedragen door het NIP
• Dhr. G. (Gerard) Jansen
voorgedragen door de BPSW
• Dhr. 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
• Dhr. R. (Rien) Vlam
voorgedragen door de BPSW
• Mw. M. (Melek) Yildiz-Baas
voorgedragen door de BPSW
Klachtencommissie
	Deze bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde
medewerkers van SKJ en een onafhankelijke
voorzitter: Mw. H. (Hanneke) van Wees

Accreditatiecommissie
• Mw. M. (Mareille) Boor
Veilig Thuis, Hogeschool InHolland
• Dhr. S. (Sander) Driessen
Driessen MC&A/Driessen Mediation en Bemiddeling
• Mw. E. (Ellen) Schuurman
Hogeschool Arnhem/Nijmegen, opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
• Dhr. H. (Han) Spanjaard
Spanjaard Development & Training
• Dhr. 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
• Mw. M (Marlies) Feitsma
Jeugdpsychiatrie Accare, Assen
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Leden tuchtcolleges
College van Toezicht
Juristen
• Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns
voorzitter
• Mw. mr. drs. L.C. (Kiki) Mulder
voorzitter
• Dhr. mr. drs. P.H.A. (Piet) van Geel
voorzitter
• Mw. mr. M. (Monique) Fiege
voorzitter
• Dhr. Mr. A.R.O. Mooy
voorzitter
• Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
voorzitter
• Mw. mr. S.C. (Sophie) van Duijn
lid-jurist/voorzitter
• Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent
lid-jurist
• Mw. mr. C.C.J. (Samira) Maas-van Es
lid-jurist
Overleden in 2018:
• Mw mr. H.C.A. (Helen) Wintgens
lid-jurist

College van Beroep
Juristen
• Dhr. mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen
voorzitter
• Mw. mr. M.M. (Monique) Brink
voorzitter
• Dhr. mr. A.P. (Ad) van der Linden
voorzitter, lid-jurist
• Dhr. mr. M.A. (Martijn) Stammes
voorzitter, lid-jurist
• Mw. mr. H.C.L. (Heleen) Greuters
lid-jurist

	De overige collegeleden - beroepsgenoten - zijn
zowel beschikbaar voor het College van Toezicht
als het College van Beroep

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
• Mw. J.E. (Jeannette) Blaauw
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. G.A. (Truus) van der Veen
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
• Mw. U. (Ute) Hammer
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Marieke) Grol
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Margriet) de Roos
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. D. (Danielle) de Gelder
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

• Mw. T. (Thelma) Roosblad
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Mireille) Bijnoe
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. A.R. (Alex) van Empel
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.V.V. (Victor) Toebosch
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. F.A. (Fabienne) Leeflang
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. E.H. (Emil) Weise
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
• Mw. A.T.E. (Nettie) van Dijk
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. N.A.P. (Nicole) Huijs
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
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• Mw. T. (Therese) van der Leest
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. H. (Halil) Osman
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. S.M.G. (Samantha) Bruinhard
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. B. Huizing-Oudenbroek
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. H.A. (Han) ten Hove
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. D.N.A. (Dennis) Bidjai
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. H.K. (Erik) Blok
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M. (Mathikse) Roex
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. S.M.C. (Suzanne) Bremmer-van de Kooij
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. A.F.G. (Annabelle) Geerlings
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. J.A. (Josiane) Pires
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. M.L.F. (Mariëtte) Grijseels
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. H.W. (Ineke) Kamphof
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

• Mw. R.J. (Julia) Douglas
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. A.J.M. (Lex) Heijster
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. C. (Chanitah) Bookelman
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. A. (Aleit) van de Haar
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr. W.M.P. (Winfried) van Engelen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Dhr.W.J. (Willem) Veldhuis
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. Mr. M.E. (Marion) Jorissen
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. L. (Londa) Veenstra
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
• Mw. N. (Nancy) Baljet
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
• Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau
lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
• Mw. drs. M.G.C. (Marianne) Jacobs
lid-beroepsgenoot (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
• Mw. Drs. S. (Sanne) Eggen
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

Beroepsgenoten psychologen
• Mw. drs. C.D. (Caroline) Witsenburg
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. M. (Miranda) Hermsen-van Dijk
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. drs. S. (Sandra) van der Kroon-Pantelic
lid-beroepsgenoot psychologen
• Dhr. drs. R.K. (Roland) Koning
lid-beroepsgenoot psychologen
• Mw. Drs. G.H.,G. (Beata) van Creij
lid-beroepsgenoot psychologen
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Bestuurlijke voornemens
SKJ directeur Jacky Stuifmeel kijkt uit naar 2019

‘Voor de
toekomst zijn er
genoeg wensen’

In 2019, het vijfde volledige jaar van het bestaan van
SKJ verwacht SKJ dat de verhouding tussen het aantal
geregistreerde professionals, de organisatieomvang
en het aantal tuchtzaken duidelijker en inzichtelijker
worden. De grootste instroom in de nieuw kamer “Jeugd
en gezinsprofessional” is dan achter de rug. SKJ verwacht
daardoor een stabiele omvang te realiseren.

• de huidige groep geregistreerde jeugdzorgwerkers zo
goed mogelijk te begeleiden en informeren tijdens hun
her-registratieperiode en de overgang naar de kamer
Jeugd- en gezinsprofessional.

Het bestuur is in 2019 voornemens:

• klankbordgroep-bijeenkomsten te houden. In deze
klankbordgroepen hebben geregistreerde professionals
zitting, die hun ervaringen met SKJ delen en verbeterpunten kunnen aandragen.

• het registratietarief  niet te wijzigen en daarmee vast te
stellen op € 65,-per jaar.
• 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. Professionals die zich als
zij-instromers moeten bijscholen om zich te kunnen
registreren, kunnen gebruik maken van dit professionaliseringsfonds. Nadere criteria om voor een bijscholingssubsidie in aanmerking te komen, zullen in 2019
worden uitgewerkt en worden bekendgemaakt via de
SKJ website.
• met werkgevers en beroepsverenigingen te onderzoeken hoe gezamenlijk op te trekken op het gebied van
beroepsregistratie voor professionals, die hulp verlenen
aan de leeftijdsgroep van 0 - 100.

• om in het 1ste kwartaal haar kwaliteitssysteem ISO
9001:2015 te hercertificeren

• de  geregistreerde professionals regelmatig door SKJ via
nieuwsbrieven te informeren over alles wat betrekking
heeft op beroepsregistratie, belangrijke ontwikkelingen
binnen hun beroep, tuchtrecht en belangrijke tuchtrechtelijke uitspraken.
• 13 september 2019 in samenwerking met de beroepsverenigingen “De dag van de Jeugdprofessional” te
organiseren.
• Het tuchtrecht over de afgelopen 5 jaar te evalueren.
• te onderzoeken wat er nodig is om klagers te ondersteunen. Daarmee wordt ook de positie van het AKJ
bekeken.

• de huidige groep geregistreerde professionals zo goed
mogelijk te faciliteren en te informeren over beroepsregistratie en tuchtrecht.
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Begroting 2019
Samenvatting staat van lasten

begroting 2019

Subsidie PPJ&J
		
Registraties
		
Accreditaties
		
Dag van de Jeugdprofessional
Overige opbrengsten
		
			

0
3.140.675
150.000
75.000
10.000
__________

Opbrengsten
		
			

3.375.675
__________

Personeelskosten			
Afschrijvingen			
Overige personeelskosten		
Huisvesting			
Kantoorkosten			
Verkoopkosten			
Algemene kosten			
Vergaderkosten bestuursorganen
Directe lasten			
Dag van de Jeugdprofessional
Financiele baten en lasten		
Totaal kosten
		
			

2.000.102
107.000
124.285
78.420
329.410
105.500
47.717
33.500
418.000
123.000
8.741
3.375.675
__________

Resultaat
		
			

0
__________

Bilthoven, 14 maart 2019
G.J. Stuifmeel
Directeur SKJ
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Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven
(030) 303 64 70
tussen 8:30 en 17:00

www.skjeugd.nl

Coördinatie en teksten: Yolande de Best Interviews: Luuk van Duren, Yolande de Best  
Tekst- en eindredactie: Saskia Engbers, Marian Breukhoven Ontwerp en vormgeving: Creatie op de Mac/Albertine Kars
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