Klankbordgroep op 2 en 16 oktober

Thema:

Hoe wil jij dat jouw vakmanschap getoetst wordt?
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Meepraten met de Klankbordgroep op 2 en 16 oktober a.s.

Thema: 

Hoe wil jij dat jouw vakmanschap getoetst wordt?
Met de invoering van beroepsregistratie en tuchtrecht binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming is beoogd de kwaliteit van de uitvoering
te toetsen, en daarmee steeds verder te verbeteren. De theorie is dat door tuchtzaken de beroepsgroep steeds beter een beeld krijgt van wat
het betekent om een ‘goede hulpverlener’ te zijn (Jeugdwet 4.1.1). Wanneer een professional het volgens de professionele standaard echt te bont
maakt, kunnen maatregelen genomen worden die een signaal doen uitgaan dat de grens van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is
bereikt. De beroepsgroep kan daarvan leren en verder reflecteren op de minimale vereisten van ‘goede hulpverlener’.
Allemaal mooie theorie: maar hoe werkt het in de praktijk? De afgelopen 5 jaar hebben we gemerkt dat de angst voor het tuchtrecht onder
jeugdhulpverleners soms groot is. En dat daardoor zelfs de kans bestaat dat professionals handelingsverlegen worden. Dat werkt averechts,
want immers: handelingsverlegenheid maakt de kans op een tuchtklacht alleen maar groter. Daarmee wordt het doel van tuchtrecht niet bereikt.
De volgende bijeenkomsten van de Klankbordgroep - die SKJ samen met de BPSW organiseert - zijn gewijd aan dat onderwerp, waarin de
volgende vragen centraal staan:
• op welke manier wil de beroepsgroep getoetst worden?
• ten opzichte van welke kaders/normen moet er getoetst worden?
• door wie wil de beroepsgroep getoetst worden?
Graag willen we met zoveel mogelijk jeugdbeschermers en andere SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals in gesprek over de vraag of en hoe het
toetsen van de beroepsuitoefening kan bijdragen aan de kwaliteit. Van de meer algemene vraag naar de wenselijkheid van toetsing zullen we
ons buigen over de mogelijke uitwerking. Wij zijn op zoek naar zowel jeugdbeschermers én andere geregistreerde jeugdprofessionals, die de
afgelopen 5 jaar ervaringen met het tuchtrecht hebben opgedaan, als jeugdprofessionals voor wie het tuchtrecht vooral ‘theorie’ is. Alles met als
doel om ideeën te delen en er samen achter te komen hoe idealiter de toets op vakmanschap eruit zou moeten zien. Zodat het beoogde doel van
tuchtrecht wél bereikt wordt: een steeds beter beeld te krijgen wat het betekent om een goede hulpverlener te zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden in Bilthoven tussen 13.30 en 16.30 uur:
op 2 oktober a.s. voor jeugdbeschermers; op 16 oktober voor alle andere geregistreerde jeugdprofessionals.

Met vriendelijke groet,
drs Jacky Stuifmeel RA
Directeur SKJ

Geregistreerde professionals kunnen zich - tot uiterlijk 20 september - opgeven bij y.debest@skjeugd.nl
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