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Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is verantwoordelijk voor de beroepsregistratie van 

jeugdprofessionals en voor de uitvoering van het tuchtrecht 

 

Het tuchtrecht neemt bij SKJ een bijzondere plaats in. De tuchtcolleges (College van Toezicht en 

College van Beroep) zijn onafhankelijk, maar worden vanuit het bureau van SKJ, door de afdeling 

tuchtrecht, gefaciliteerd. In ieder tuchtcollege zitten naast de voorzitter (jurist) altijd twee of meer 

leden-beroepsgenoten uit de beroepsgroep waartoe de beklaagde jeugdprofessional behoort. De 

tuchtcolleges worden ondersteund door een secretaris, een jurist die werkzaam is op de afdeling 

tuchtrecht. 

 

SKJ is specifiek op zoek naar leden-beroepsgenoten die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in 

één van de tuchtcolleges en werkzaam zijn als jeugdbeschermer/gezinsvoogd. 

 

U dient te beschikken over onderstaande kwalificaties:   

• U heeft minimaal vijf jaar werkervaring als jeugdprofessional op hbo-niveau én u voert 

werkzaamheden uit in het jeugddomein, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een 

geregistreerd jeugdprofessional moet worden ingezet; 

• U bent geregistreerd in de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals of in de kamer 

Jeugdzorgwerkers van SKJ;  

• U hebt kennis van de Jeugdwet en de professionele standaard; 

• U bent bereid periodiek bij- en/of nascholing te volgen; 

• Een pre is: 

o lid te zijn van een beroepsvereniging; 

o ervaring te hebben met geschilbeslechting. 

 

Daarnaast verwachten wij van de beroepsgenoten dat zij: 

• In staat zijn om onbevooroordeeld open vragen te stellen en dat zij beschikken over een 

goed analytisch vermogen;  

• Consistent en genuanceerd zijn en beschikken over tactische vaardigheden en 

inlevingsvermogen; 

• In staat zijn zich onpartijdig op te stellen en een onafhankelijk oordeel te vormen; 

• Een teamspeler zijn en een bindende persoonlijkheid; 

• Zich boven de materie kunnen plaatsen en het belang van tuchtrecht voor de kwaliteit van 

de beroepsgroep inzien. 
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Tijdsinvestering 
Het College van Toezicht houdt drie à vier keer per maand een hoorzitting, tegen ongeveer één 
zitting per maand van het College van Beroep. De tuchtcolleges beschikken over een poule van 
leden-beroepsgenoten, zodat de leden in principe één keer per maand worden ingeschakeld.  
 
De hoorzittingen worden gehouden in Bilthoven en vinden overdag plaats. Tijdens een hoorzitting 
worden maximaal twee à drie zaken behandeld. Een zaak neemt in totaal gemiddeld zes uur tot acht 
uur in beslag. Dat betreft de voorbereiding thuis, de hoorzitting en tot slot het meelezen en 
corrigeren van de conceptbeslissing.  
 
Vergoeding 
Een lid-beroepsgenoot ontvangt conform de vacatieregeling van SKJ vacatiegeld per zaak, waarin een 
eindbeslissing wordt gegeven. Daarnaast worden reiskosten vergoed. 
 
Nadere inlichtingen of solliciteren 

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Caroline Abbing, stafmedewerker juridische 

zaken/secretaris SKJ. Telefoonnummer: 030 – 3036473, e-mail: c.abbing@skjeugd.nl. Indien u direct 

op deze vacature wilt solliciteren, dan kunt u uw motivatiebrief met CV en pasfoto per e-mail sturen  

naar: personeelszaken@skjeugd.nl.  
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