
 

 

Onafhankelijk (interim) voorzitter bestuur SKJ 

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

voor de uitvoering van de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en de uitvoering van het 

daaraan gekoppelde tuchtrecht. April dit jaar is de huidige voorzitter van het bestuur afgetreden. 

SKJ komt daarom graag in contact met nieuwe kandidaten. 

 
SKJ houdt een openbaar register waarin ± 60.000 jeugdprofessionals staan geregistreerd. De 

beroepsregistratie borgt de gestelde eisen van vakbekwaamheid. Daarnaast kent SKJ een 

onafhankelijk tuchtorgaan. 

 
SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein. SKJ is opge- 

richt door de drie beroepsverenigingen: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), 

Nederlands instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onder- 

wijskundigen (NVO). SKJ heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment 

werken er ruim 50 medewerkers op het bureau van SKJ. Daarnaast zijn er circa 100 commissie-, 

collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden. 

Bestuur 
SKJ heeft een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden die door de beroepsverenigingen 

worden voorgedragen en zitting nemen in het bestuur zonder last of ruggenspraak. 

Daarnaast kent SKJ een raad van advies: hierin zijn onder andere de werkgevers, cliënt organisaties 

en gemeenten vertegenwoordigd. 

De samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn geregeld in de statuten van 

de stichting en verder uitgewerkt in het directiestatuut, waarin het bestuur taken heeft 

overgedragen aan de directeur van SKJ. 

Bij de samenstelling van het bestuur en bij tussentijdse wijzigingen in de samenstelling, is er 

specifiek aandacht voor het punt dat de bestuursleden, naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten, 

beschikken over deskundigheid m.b.t. het jeugddomein. 

 

Taken bestuur 

• Het vaststellen van de hoofdlijnen van het te voeren beleid, in relatie tot de 

beroepsinhoudelijke ontwikkelingen; 

• het beoordelen en goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; 

• het toezien op de rechtmatige verwerving, de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de inkomsten; 

• het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen door de directie; 

• het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg; 

• het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning en andere arbeidsvoorwaarden 

van de directeur van de stichting; 



 

• het benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitters, leden en secretarissen van de tuchtcolleges 

van de stichting; 

• het benoemen van de leden van de raad van advies; 

• het voeren van overleg met de raad van advies. 

 
Speciale opdracht interim voorzitter 
Het bestuur en de directie hebben onlangs samen met de RvA de afgelopen 6 jaar geëvalueerd en de 

visie en strategie voor de komende jaren besproken. Men is tot de conclusie gekomen dat het 

wenselijk is om te onderzoeken op welke manier de governance structuur beter aan kan sluiten bij 

de omvang van de SKJ organisatie en de knelpunten die ervaren worden. Om die reden is het 

bestuur op zoek naar een interim voorzitter die als opdracht mee krijgt met voorstellen te komen de 

governance structuur te optimaliseren en daarnaast deze voorstellen te implementeren.        

 
Profielschets (interim) voorzitter bestuur 
Gelet op het doel van SKJ en de samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar een 

onafhankelijke voorzitter voor 10 – 20 uur per maand. De nadruk ligt op interim vanwege de opdracht om 
leiding te geven aan de governance-discussie en voorstellen te ontwikkelen en implementeren die draagvlak 
hebben bij de betrokken partijen. 

 

We komen graag in contact met een kandidaat die: 
• het doel van de stichting onderschrijft en affiniteit heeft met de professionaliseringsop- gave in 

het jeugddomein; 

• ervaring heeft in het leidinggeven aan complexe operaties en/of projecten, bij voorkeur op het gebied van 
governance; 

• de belangen van de verschillende partijen zoals, branches, beroepsverenigingen, cliënten, 

bestuur van SKJ en de tuchtcolleges kan verbinden; 

• beschikt over een netwerk bij de verschillende ministeries; 

• zich boven partijen stelt, en een onpartijdig, onafhankelijk oordeel kan vellen; 

• een inschatting van mogelijke kansen en risico’s kan maken en zowel inhoudelijk als op stra- 

tegisch niveau een bijdrage kan leveren; 

• een visie op de betekenis van beroepsregistratie, permanente educatie en tuchtrecht heeft, als 

instrument van toezicht om de kwaliteit te borgen van professionele beroepsbeoefening; 

• beschikt over analytische, resultaatgerichte en empathische competenties; 

• gevoel voor humor heeft en beschikt over relativeringsvermogen. 

 

Daarnaast is het een pre als de kandidaat beschikt over deskundigheid betreffende het jeugddomein 

en oog en oor heeft voor de ontwikkelingen daarbinnen. 

 
Vergoeding 
Er wordt een vergoeding betaald, conform de geldende vacatieregeling van SKJ. Daarnaast kunnen 

reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht.  

 

De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 22 mei. De gesprekken vinden medio juni plaats. 

 
  



 

Nadere inlichtingen of solliciteren 

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Jacky Stuifmeel, directeur SKJ.  

Telefoonnummer: 06 5141 6899, e-mail: j.stuifmeel@skjeugd.nl.  

 

Indien u direct op deze vacature wilt solliciteren, dan kunt u uw motivatiebrief met CV en pasfoto 

voor 22 mei per e-mail sturen naar: personeelszaken@skjeugd.nl.  

Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.  

 

Meer informatie over SKJ kunt u vinden op onze website www.skjeugd.nl 
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