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Voor u ligt alweer het vijfde jaarverslag van SKJ. Met daarin, zoals u gewend bent, naast alle facts & figures 
ook impressies van hoe het gaat op de verschillende afdelingen van SKJ en interviews met mensen die meer 
of minder bij SKJ betrokken zijn.
Vijf jaar SKJ; zo’n eerste lustrum is een gelegenheid om te reflecteren. Zitten we op de goede weg? Zijn de 
doelen die bij de oprichting waren gesteld ook behaald? In het allereerste jaarverslag spraken we over ‘een 
ontdekkingsreis, waarin de koers met regelmaat enigszins wordt bijgesteld’. Mooie woorden, die nog altijd 
geldig zijn.
Het SKJ probeert meer dan ooit een flexibele en transparante organisatie te zijn; werkend in een complex 
werkveld dat volop in beweging is, waarbij we elk jaar te maken krijgen met nieuwe en soms verrassende 
ontwikkelingen. In 2019 zijn we opnieuw flink gegroeid, dat laten de cijfers elders in dit verslag zien.
Hoezeer we ook te maken krijgen met veranderingen binnen het jeugddomein in het algemeen en het werk 
bij SKJ in het bijzonder; sommige zaken blijven onveranderd. Nog altijd hebben we bij SKJ de focus op drie 
doelstellingen: (her)registratie van jeugdprofessionals, het handhaven van de kwaliteit door een systeem van 
permanente educatie en het systeem van tuchtrecht én het signaleren van ontwikkelingen binnen het 
jeugdveld. Hoe zich dat in 2019 heeft ontwikkeld, leest u in dit verslag. Wij wensen u daarmee veel leesplezier.

Jacky Stuifmeel
directeur SKJ

Voorwoord

Een kijkje in het vijfde jaar van SKJ
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ISO certificaat Over de kwaliteitsmeting van het  
 bureau van SKJ P A G I N A  5 2

Klachten Feiten en cijfers P A G I N A  5 6 

Heroverweging Feiten en cijfers van de Commissie P A G I N A  5 9

Registratie Over het kloppende hart van SKJ: 
 alle cijfers P A G I N A  6 0

Tuchtrecht Feiten, cijfers en ontwikkelingen P A G I N A  6 6  

Interview Caroline Abbing over de afdeling  
 tuchtrecht P A G I N A  7 8  

Afscheid Mini-symposium rond het afscheid van  
 twee voorzitters P A G I N A  8 2 

Onderzoek Over 5 jaar tuchtrecht en wat het oplevert P A G I N A  8 6  

Interview Wardy Doosje, voorzitter Raad van Advies P A G I N A  9 0

Deel 2 Jaarrekening

Bestuursverslag  P A G I N A  9 2

Balans   P A G I N A  9 8

Verbonden Overzicht van externe SKJ medewerkers  P A G I N A  1 2 6

Bestuurlijke voornemens  P A G I N A  1 3 2

Contact en colofon  P A G I N A  1 3 6

Interview Jacky Stuifmeel, 
 directeur SKJ P A G I N A  6

Interview Rutger Hageraats, 
 bestuursvoorzitter  P A G I N A  1 0  

Interview  Yolande Best, 
 communicatie & bemiddeling P A G I N A  1 4

Interview  Marlies Post, 
 directeur NVO P A G I N A  1 8  

Interview  Wilma Lozowski, 
 senior beleidsmedewerker NIP P A G I N A  2 0

Interview  Maroeska Pieterse,  
 Beleidsmedewerker BPSW P A G I N A  2 2

Interview Judith Fase, 
 Ambassadeur Jeugd P A G I N A  2 6  

Verslag Dag van de Jeugdprofessional P A G I N A  2 8  

Winnaar Jeugdprofessional van het jaar 2019: 
 Martijn P A G I N A  3 4

Interview Esmee van Daatselaar (Daan),  
 standhouder P A G I N A  3 6

Interview Marieke Lips (Kindbehartiger),  
 workshopleider P A G I N A  3 8 

Interview Ingrid de Jager, 
 teamleider (her)registratie P A G I N A  4 0

Verslag Klankbordgroep bijeenkomst P A G I N A  4 4

Communicatie Meer contact, maar wel steeds soepeler P A G I N A  4 8

Deel 1
SKJ in 2019

in

Inhoud
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SKJ directeur Jacky Stuifmeel:

herregistratie wachtten trouwens: op een enkele 
uitzondering na is het gelukt om binnen de  
afgesproken termijnen te reageren. De bereikbaar-
heid is ten opzichte van 2018 geweldig verbeterd: door 
de tsunami van instromers in die nieuwe kamer, is 
dat indertijd echt niet altijd genoeg soepel genoeg 
verlopen. We hebben beloofd daaraan te werken en 
we hebben woord kunnen houden.

Dat we tevreden zijn over die nieuwe ontwikkelin-
gen, betekent niet dat we op onze lauweren kunnen 
rusten: klaar is het nooit. 

‘ Vijf jaar SKJ:  
we zijn tevreden, maar klaar  
is het nooit’
Het is alweer vijf jaar geleden dat Stichting Kwaliteitsregister Jeugd het levenslicht zag. Toen al 
met de huidige directeur Jacky Stuifmeel aan het roer. En hoewel er de afgelopen jaren heel wat is 
bereikt, was 2019 opnieuw een veelbewogen jaar. Een terugblik van de directeur.

‘Eind 2018 heb ik aangegeven dat de verwachting was, 
dat de grote instroom in de nieuwe kamer Jeugd- en 
gezinsprofessionals voorbij zou zijn en dat we een 
stabiele omvang hoopten te realiseren. Niets was 
minder waar. Als je kijkt naar de cijfers, is direct  
duidelijk dat die instroom gewoon is doorgegaan, 
tegen de verwachtingen in. Daar waren we niet 
op voorbereid. Gelukkig hebben we goed kunnen 
schakelen op ons bureau en heeft de service aan die 
nieuwe groep er niet onder geleden. De responstijden 
bij de telefoon en mail zijn in 2019 gelukkig niet langer 
geworden. Dat geldt ook voor de professionals die op 

Interview
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Jacky Stuifmeel: ‘We hopen dat de professionals SKJ uiteindelijk zullen omarmen’

Uit reacties die we krijgen vanuit werkgevers en 
professionals - ook vanuit de klankbordgroepen - 
weten we dat we op gebied van communicatie nog 
heel wat slagen moeten maken. Daar zijn we in 2019 
druk mee geweest: met onze website, door tiental-
len nieuwsbrieven te versturen aan alle doelgroepen 
waarmee we te maken hebben, met de Dag van de 
Jeugdprofessional. Die dag - op 13 september  in de 
Jaarbeurs - was een doorslaand succes, dat was direct 
al te voelen, maar hebben we ook achteraf vanuit alle 
kanten teruggekoppeld gekregen. 

Er hing een goede sfeer, we hadden de juiste toon te 
pakken. Daar is door ons mét de beroepsverenigingen 
ook keihard aan gewerkt: door bijvoorbeeld sprekers 
te kiezen die niet voor de hand lagen, soms uit een 
heel ander werkveld. Dat was verrassend en zorgde 
voor een grote aansluiting met de zaal. De meeste 
professionals kwamen heel positief en geïnspireerd 
naar buiten.  Die toon, die vibe, hopen we door te 

zetten, ook op andere momenten. Bedoeling is dat 
professionals SKJ uiteindelijk gaan omarmen. 

Ook in 2019 zijn we druk geweest met de 
ontwikkeling van het tuchtrecht. We hebben een 
aantal zogenaamde ronde tafel gesprekken gehouden 
en veel informatie opgehaald bij de stakeholders. 
Daarnaast is het onderzoek ‘Vijf jaar tuchtrecht’ 
gestart. Zo’n eerste lustrum is een mooie gelegen-
heid om te bekijken of het tuchtrecht heeft gebracht 
wat de bedoeling is. Het onafhankelijke onderzoeks-
bureau Nivel voert dat uit en zal in 2020 zijn verslag 
uitbrengen. Heel spannend!’
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Bestuursvoorzitter Rutger Hageraats:

namelijk te maken met ongelooflijk veel regels. Veel 
daarvan blijken nauwelijks grond te hebben, zijn in 
feite nauwelijks zinvol. Die enorme regeldruk ligt lang 
niet altijd bij SKJ, maar ook bij de instellingen zelf, bij 
de gemeentes, enzovoorts. Bij SKJ wordt geprobeerd 
te onderzoeken wat wél eenvoudiger kan, mee te 
denken, samen met de beroepsverenigingen, om een 
positieve bijdrage te leveren: met als doel om de 
professionals te ontzorgen. In 2020 zal dat zeker 
worden voortgezet.

Voor professionals zorgt registratie op zich al voor 
een extra druk. Wij zijn ons daar - ook als bestuur - 
bewust van, wij krijgen dat dagelijks terug. 

‘ Het is onze verantwoordelijkheid  
om vragen te stellen’
Als voorzitter van het bestuur van SKJ is Rutger Hageraats een van de mensen die beleid 
bepalen. Na vijf jaar SKJ kijkt hij graag even terug, maar vooral vooruit. En stelt hij zich vooral 
voortdurend vragen.

‘Staat de boel? Mogen we tevreden zijn? Draagt 
beroepsregistratie bij aan de professionalisering? Dat 
zijn vragen die we ons met regelmaat stellen en zeker 
nu, vijf jaar nadat SKJ is opgericht. Sterker nog, het is 
onze verantwoordelijkheid om ons dat af te vragen. 
Tenslotte is registratie nooit een doel op zich geweest: 
het is bedoeld om betere professionals te krijgen, het 
niveau van de professionals binnen het jeugddomein 
te verhogen. Een van de zaken die op dit moment 
spelen is het onderwerp ‘regeldruk’. Dat wordt 
ook onderzocht, bijvoorbeeld met de zogenaamde 
schrapsessies die - onder leiding van Rita Verdonk, 
die van VWS die opdracht heeft gekregen - overal 
in het land worden gehouden. Professionals hebben 

Interview
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Rutger Hageraats:  
 ‘Het past SKJ niet om weg te kijken’

Professionals ervaren SKJ en registratie vooral als 
lastig. Natuurlijk is SKJ niet verantwoordelijk voor 
alles wat een professional als ingewikkeld ervaart, 
maar we zijn wel het meest zichtbaar en benaderbaar. 
Het past ons niet om weg te kijken en te zeggen ‘daar 
gaan wij niet over’. We zien het feit dat professionals 
SKJ aanspreken als een kans: wij hebben contact.  
Wij proberen te verbeteren wat we zelf doen en geven 
de overige signalen door aan de branches en de over-
heid. Dat deden we in 2019 en blijven we ook in 2020 
doen. We gaan op onze beurt in ieder geval proberen 
om zaken beter en soepeler te laten verlopen, zeker 
als het gaat om administratieve lasten. 

Een van de andere concrete zaken die we in 2019 
hebben opgepakt is het onderzoek ‘Vijf jaar tucht-
recht’. Ook daarbij is het de bedoeling te evalueren 
en een antwoord te krijgen op de vraag of tuchtrecht 
heeft gebracht de bedoeling was. We hebben een 
brede onderzoekscommissie ingesteld, met leden uit 
alle geledingen, en een onafhankelijk bureau 
ingeschakeld. Uiteraard gaan wij niet over de  
uitkomsten, maar we gaan die wel agenderen.’
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Yolande: ‘Hoewel we proberen zo transparant moge-
lijk te communiceren met de professionals in het veld 
- met onze website, via de telefoon of de mail - toch 
blijven sommige dingen het best uit de verf komen 
als je elkaar ‘live’ ontmoet, in de ogen kunt kijken. 
Daarom zijn we ook in 2019 heel wat keren naar de 
professionals toe gereisd. We hebben er duizenden 
kilometers opzitten, van Groningen tot Roermond. 

Het waren stuk voor stuk nuttige bezoeken, bijvoor-
beeld aan medewerkers van een GI, een Raad voor 
de Kinderbescherming, een gemeente… De ene keer 
geven we een presentatie en blijft ons bezoek beperkt 
tot een uurtje, een andere keer is er meer ruimte in-
gekleed om uitgebreider met professionals in gesprek 
te gaan. 

Net als de voorafgaande jaren hebben medewerkers van SKJ ook in 2019 met regelmaat de 
professionals op de werkvloer opgezocht. Op speciaal verzoek. Yolande de Best, van 
communicatie & bemiddeling: ‘Het waren stuk voor stuk nuttige bezoeken.’

Duidelijkheid scheppen
Elk onderwerp dat bij de professionals om toelichting 
of gesprek vraagt, kan aan de orde komen. Natuurlijk 
leven er veel vragen over registratie en herregistratie 
en alles wat daaruit voortkomt, maar er is ook veel 
behoefte aan uitleg over het tuchtrecht van SKJ. 
Gelukkig kunnen wij daarover veel duidelijkheid 
scheppen. 

Groter inzicht
De bezoeken zijn doorgaans heel bevredigend: het 
blijkt dat er met regelmaat grote misverstanden over 
SKJ leven. Zo denken nog altijd veel professionals dat 
ze ‘lid’ zijn van SKJ. Dat is uiteraard niet zo, ‘lid’ ben 
je van een beroepsvereniging, bij ons ben je geregis-
treerd. Dat kan een voorwaarde zijn om je beroep uit 
te oefenen. We leggen graag uit wat wij bij SKJ wél en 

Yolande de Best:

‘Iemand in de ogen 
kunnen kijken, werkt 

altijd het best’

SKJ komt naar je toe
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niet zelf regelen. SKJ is vooral uitvoerend, de beroeps-
verenigingen en de werkgevers bepalen met elkaar 
meer de inhoud, wat nodig is om te kunnen (her)re-
gistreren. Mijn collega Ingrid de Jager - teamleider van 

Ook in 2020 komt SKJ graag naar de professionals toe. 
Interesse? Mail of bel gerust. 

(her)registraties - legt dat tijdens een bezoek glashel-
der uit, wat leidt tot een groter inzicht en begrip bij de 
professionals over de rol van SKJ én de beperkingen 
daarvan. Zelf geef ik met name presentaties over het 

tuchtrecht: ook die zorgen ervoor dat hardnekkige 
misverstanden uit de wereld geholpen worden.’
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NVO-leden - orthopedagogen - zijn veelal dubbel geregistreerd: bij de NVO en, als zij in 
de jeugdhulp werken, bij SKJ. Dat zorgt voor extra administratieve lasten; de beroeps-
verenigingen en SKJ willen onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk vermijden en 
sloegen afgelopen jaar de handen daarvoor al in één; de werkdruk is zo al hoog genoeg.

Marlies Post is directeur van NVO:

‘We moeten vaker 
over onze schaduw 

heenstappen’

Marlies: ‘Die dubbele registratie helpt niet mee. 
Want bij het ene register gelden andere normen en 
eisen dan bij het andere en we werken met verschil-
lende systemen. In 2019 hebben we al gesproken en 
gedacht, in 2020 moeten we er iets concreets mee 
doen. Zouden SKJ en de NVO niet ‘gewoon’ elkaars 
normen en registraties kunnen erkennen en overne-
men? Mij persoonlijk maakt het niet veel uit, zolang 
de kwaliteit maar goed geborgd is. Waarom zouden 
we zo moeilijk doen? Wat nodig is, is dat we elkaar 
kunnen vertrouwen als het gaat om normen en toet-
sing. Komen tot één plek waar je geregistreerd moet 
zijn: dat is een mooi doel om in 2020 te realiseren. 
Niet alleen agenderen, maar vooral gaan doen. 
Dat daarnaast in 2019 het onderzoek naar vijf jaar 
tuchtrecht is gestart, waaraan wij - in de begelei-
dingsgroep - als beroepsvereniging ook een bijdrage 
mogen leveren, vind ik erg mooi. Het was een lastig 

proces om met elkaar tot goede onderzoeksdoelen 
te komen: dat heeft de nodige energie gekost. Het 
kantelpunt was denk ik toen we ons realiseerden 
dat individuele verantwoordelijkheid een groot goed 
is, maar zijn grenzen kent. Bijvoorbeeld als profes-
sionals in teams en ketenrelaties werken, in inhou-
delijk-hiërarchische situaties of onder de morele last 
van wachtlijsten. Dat het uiteindelijk is gelukt om 
samen tot onderzoeksopdracht te komen die daar 
recht aan doet, stemt mij hoopvol en doet mij goed. 
Ter wille van die professional kunnen we gelukkig 
over onze ‘schaduw heenstappen’. Ik vind dat prach-
tig: hoop dat het op meer terreinen gaat lukken. De 
professionals moeten tenslotte centraal staan willen 
we een goede jeugdhulp realiseren.’

Kwaliteitsregister 
Jeugd
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Wilma: ‘NIP, NVO en BPSW werken samen met 
acht andere beroepsverenigingen aan het actie-
programma. Daarin werken ze samen met cliën-
tenorganisaties, VNG, de BGZJ (branches Jeugdzorg 
Nederland, GGZ-Nederland, VGN, VOBC) en de 
ministeries van VWS, J&V en OCW.

Vanuit het programma wordt o.a. gewerkt aan de 
vindbaarheid en verbetering van de lokale teams; 
de uitwerking van het plan ‘best passende zorg voor 
kwetsbare jongeren’: meer thuisnabij verlenen van 
hulp, minder uithuisplaatsingen en minder 
gesloten jeugdhulp; een betere samenwerking 
tussen onderwijs en zorg; een soepeler overgang 

naar voorzieningen voor volwassenen als jongeren 
18 jaar worden; een slimmere keten van jeugd-
bescherming en investeren aan vakmanschap.

Het is voor alle partijen overduidelijk dat  
vakbekwame professionals samen met kinderen, 
jongeren en hun ouders/verzorgers het verschil 
kunnen maken.  Daarvoor is ruimte nodig om je 
vak bij te houden door scholing en reflectie, 
vermindering  van de administratieve lasten, 
een gezonde arbeidsmarkt en samenwerken  
aan vakmanschap!’
Meer informatie over het Programma Zorg voor 
de Jeugd staat op de website voordejeugd.nl

Wilma Lozowski (NIP):

‘Samenwerken aan vakmanschap’
In 2019 is hard gewerkt aan het Programma Zorg voor de Jeugd: www.voordejeugd.nl. 
Met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar 
beter te maken.

Kwaliteitsregister 
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Maroeska: ‘Van huis uit ben ik opgeleid als maat-
schappelijk werker. Daarna heb ik twee master-
opleidingen gevolgd: één gericht op methodiek 
en innovatie, de ander op trainen en opleiden. Als 
beleidsmedewerker bij de BPSW geeft het mij voldoe-
ning om vraagstukken uit het jeugdveld te kunnen 
oppakken en daar concrete oplossingen voor te 
ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan in 2019 is hoe we 
om moesten gaan met het arbeidstekort. We hebben 
met de beroepsverenigingen en SKJ hard gewerkt aan 
een versoepeling van de registratie-eisen, om meer 
professionals aan het werk te krijgen. Daardoor 
kunnen veel professionals die niet volledig aan de 
reguliere registratie-eisen voldoen, maar wel veel 
kennis en ervaring hebben, zich alsnog registreren.

Maroeska Pieterse is sinds september 2019 werkzaam bij de BPSW als beleidsmedewerker. 
Ze komt uit het vak, heeft diverse functies in de jeugdhulp bekleed en is vastberaden om 
met de BPSW de jeugdhulp naar een hoger plan te tillen. Wat wil Maroeska bereiken? En 
hoe wil zij dat doen? 

Reflectie: meer dan punten scoren
Een ander vraagstuk gaat over de toetsing van 
reflectievoorwaarden bij jeugd- en gezinsprofessio-
nals. We zijn met een groep professionals uit 
verschillende branches, SKJ en de BPSW gaan kijken 
hoe die voorwaarden beter aan kunnen sluiten op de 
praktijk. Ik ben blij wanneer de bedoeling van reflectie 
weer centraal staat en het gesprek gaat over de 
kwaliteit van reflectie en niet meer over de 
formulieren om aan je punten te komen.

Onnodige registratieaanvragen
In 2019 kregen we vaak te horen dat gemeenten 
voor alle vormen van jeugdhulp SKJ-geregistreerde 
jeugdprofessionals vragen. Ook wanneer dit wettelijk 
gezien niet nodig is. Daar zijn we hard mee aan de 

Beleidsmedewerker BPSW 
 Maroeska Pieterse:

‘We zien meer en meer 
jeugdprofessionals zich hun vak 

weer toe-eigenen’

BPSW
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slag gegaan. Trouwens, dat is nog steeds een punt 
van aandacht. Gezien de vele vragen en signalen is 
besloten om - ook specifiek inkopers van 
gemeenten - beter te informeren over wanneer je 
wel en niet een geregistreerd jeugdprofessional dient 
in te zetten.

De toekomst
We zien meer en meer jeugdprofessionals zich hun 
vak weer toe-eigenen. Professionals die zich niet 
langer door het systeem willen laten leiden, maar 

BPSW Maroeska Pieterse: ‘Het gaat niet om punten halen’

gaan staan voor hun vak en hier met passie uitvoe-
ring aan geven. Deze groep professionals reflecteert 
en laat zich bijscholen in recente ontwikkelingen in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming; niet om regis-
terpunten te halen, maar omdat ze willen leren en 
zichzelf willen blijven verbeteren om zo goede hulp 
te bieden aan jeugdigen en gezinnen. Een mooie 
ontwikkeling die in 2020 verder mag groeien en die 
we vanuit de BPSW stimuleren en ondersteunen!’

Kwaliteitsregister 
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Judith: ‘We hebben als ambassadeurs speciale lessen 
gekregen om de stem van de jeugdprofessional te 
vertegenwoordigen en alert te zijn op signalen uit de 
praktijk, want hoe doe je dat precies? We verschijnen 
op verschillende bijeenkomsten en denken mee over 
waar professionals in hun dagelijkse werkzaam-
heden tegenaan lopen. Ik had bijvoorbeeld last van 
de enorme werkdruk en kwam daardoor in een 
negatieve spiraal terecht. Collega’s ervoeren ditzelfde 
en gaven daarnaast aan zich niet gehoord te voelen. 
Hierbij proberen wij te helpen. 

De kernvraag is: wat hebben we nodig zodat profes-
sionals hun werk beter uit kunnen voeren? Nu blijkt 
dat werkwijzen en regels, zoals ze ooit op papier zijn 
gezet, in de praktijk onnodig moeilijk kunnen zijn. 

Judith Fase wilde graag verandering brengen in de jeugdhulp. Toen ze de mogelijkheid 
kreeg om Ambassadeur Jeugd te worden, greep ze deze kans. Het doel van de Leergang 
Ambassadeur Jeugd is om de stem van de jeugdprofessional te vertegenwoordigen. 
Dat kan binnen je eigen organisatie, maar ook daarbuiten.

En dat ze onnodig veel tijd in beslag nemen. Dat wil 
je toch niet? Je wil die tijd juist in de zorg stoppen! Als 
ambassadeur is het heel mooi om mee te werken aan 
een plan om dit te veranderen en hier terugkoppeling 
over te geven.

Met minister Hugo de Jonge hebben we gesproken 
over hoe het werken in de praktijk is. We bespraken 
niet alleen onze zorgen, maar ook de positieve ver-
halen. Deze moeten we ook blijven vertellen. Wat we 
vooral niet moeten vergeten, is dat er ook veel mooie 
dingen in de zorg gebeuren.’

Meer over de ambassadeurs vind je op de 
website van de BPSW:  bpsw.nl 
(zoek op: ambassadeurs jeugddomein)

‘Er gebeuren 
veel mooie dingen 

in de zorg’

Ambassadeur Jeugd Judith Fase:

Kwaliteitsregister 
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Dag van de Jeugdprofessional 2019

Een dag lang uitwisselen, 
ontmoeten en 
elkaar inspireren

Met als thema ‘In gesprek’ ontmoetten bijna 
duizend professionals, werkend in het jeugd- 
domein, elkaar op vrijdag 13 september 2019 in 
het Utrechtse Beatrixtheater.  

Het was alweer de derde keer dat SKJ, NIP, NVO 
en BPSW deze dag organiseerden. Het werd een 
fantastische dag, waarop interessante en veelal 
meeslepende presentaties werden 
afgewisseld met workshops, een levendige 
inspiratiemarkt én vooral heel veel onvergetelijke 
ontmoetingen tussen professionals met 
allemaal dezelfde passie: kinderen en jeugdigen 
begeleiden in situaties waar een steuntje in 
de rug geboden is. 

Verslag
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In gesprek! 

Een tasje vol kennis 

Natuurlijk, de paarse krokodil – begeleid door Rita 
Verdonk - mocht niet ontbreken. Rita ‘gebruikte’ hem 
tijdens een vlammend betoog over de ‘schrapsessies’.

Info tijdens de workshops Of in de grote zaal: plenaire sessies

Kwaliteitsregister 
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Wat een 
heerlijke dag!

Vanwege het corona-virus is besloten de 
Dag van de Jeugdprofessional in 2020 geen doorgang 
te laten vinden. De Dag staat voor 2021 wél al gepland: 
op vrijdag 24 september.
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Er waren weer drie fantastische kandidaten. De 
eerste was Bert, jeugdzorgwerker bij de Spoedeisende 
Zorg van de Jeugdbescherming Brabant. De enige  
vrouwelijke kandidaat was Ikrame, werkzaam als 
maatschappelijk werkster bij SMWO in Goes. Maar 
de bokaal en de geldprijs gingen naar de overgeluk-
kige Martijn. Zijn geestdriftige optreden op het 
podium en het hartveroverende filmpje dat op de 
Dag van de Jeugdprofessional werd getoond, zorgden 
ervoor dat de meeste aanwezigen op hem hun stem 
uitbrachten! 

Inspiratie
Martijn: ‘Wat mij inspireert? Dat zijn de kinderen! Ik 
werk op de dagbehandelgroep; de allergaafste groep. 
Dat zijn kinderen van zes tot twaalf jaar die van alles 
leren en geniale ideeën hebben. Met hun ideeën gaan 
we aan de slag en die kunnen niet gek genoeg zijn. 
We repareren fietsen, bouwen schansjes en werken in 
de moestuin, maar de grootste passie is koken.’

Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional is de Jeugdprofessional van het Jaar 2019 
gekozen. Martijn van der Veen, sociotherapeut bij de Boomkikker, binnen Curium-LUMC 
in Oegstgeest, was de gelukkige winnaar.

Bloedstollende race
Dat Martijn met de titel aan de haal ging, was kantje 
boord. Het was een bloedstollende race; uiteindelijk 
bleken slechts drie (!) stemmen het verschil te heb-
ben gemaakt. Een minimaal verschil, afgezet tegen de 
duizend stemmen die werden uitgebracht.
Dat de prijs uiteindelijk belandde bij Martijn is hem van 
harte gegund. Zelfs door onze minister De Jonge, die 
Martijn direct na de prijsuitreiking de volgende tweet 
stuurde:
‘Van harte gefeliciteerd Martijn met de mooie titel 
‘Jeugdprofessional van het Jaar’. Een erkenning voor het 
prachtige, maar uitdagende werk van jeugdprofessionals 
die elke dag het verschil maken in het leven van kwetsbare 
kinderen en gezinnen.’

Echte keuken
Martijn zelf was beduusd over zijn uitverkiezing. 
Gelukkig niet té beduusd om te vertellen wat hij met 
het prijzengeld zal gaan doen: het inrichten van een 
echte keuken om met ‘zijn’ kinderen in te werken!

Winnaar  Sociotherapeut Martijn van der Veen

‘De dagbehandelgroep is de  
allergaafste groep kinderen, met  

geniale ideeën’
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Esmee: ‘We kwamen in eerste instantie naar dit 
evenement met het idee meer naamsbekendheid in 
de regio Utrecht te creëren. Op de dag zelf merkten 
we dat werkgevers en professionals uit het hele land 
kwamen, dus dat was alleen maar mooi meegeno-
men.
Daan is een persoonlijk, eerlijk en open bureau. 
Dit wilden wij vooral uitstralen met onze stand op de 
Dag van de Jeugdprofessional. 
Zo hadden we een leuke en laagdrempelige actie 
verzonnen, zodat er veel mensen bij onze tafel 

Esmee van Daatselaar, werkzaam bij Daan, was samen met een collega aanwezig op de 
Dag van de Jeugdprofessional. Daan is een detacheringsbureau in onder andere het sociaal 
domein. Esmee en haar team houden zich bezig met werving en selectie van passende 
kandidaten binnen Wmo en jeugd. 

kwamen. Dat wekte weer interesse op bij anderen 
en zo kwamen we in contact met veel interessante 
mensen van gemeenten en andere organisaties.
Wij hebben de Dag van de Jeugdprofessional als 
superleuk ervaren. Het is wel altijd lastig om precies 
te meten wat het resultaat van zo’n dag is, maar als 
wij hier één geschikte kandidaat mee kunnen vinden, 
dan is dat voor ons al winst. Dat is zeker gelukt. 
Komend jaar zijn we er weer bij!’

Esmee van Daatselaar, standhouder van Daan:

‘We hebben de dag als superleuk ervaren!’

Standhouders
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Wat wil een kindbehartiger eigenlijk?
Marieke: ‘Het doel van de kindbehartiger is om 
inzicht te geven over wat een kind eigenlijk wil vertel-
len. Die boodschap brengt ik graag over. Het was leuk 
en leerzaam om met jeugdprofessionals in gesprek 
te gaan over waar zij mee stoeien. Aanwezigen in 
het publiek gaven aan dat het best ingewikkeld kan 
zijn om te achterhalen wat de stem van het kind is, 
zeker omdat die vaak beïnvloed is door allerlei andere 
factoren. Het is belangrijk om te filteren wat een kind 
zou willen vertellen en die informatie in een context 
te plaatsen. We hebben tips en handvatten uitgewis-
seld om dat zo goed mogelijk te doen.’

Welke rol?
‘We raakten ook in gesprek over de rol van de kind-
behartiger binnen dat hele scheidingsproces. Hoe kan 

Marieke Lips is bedenker van kindbehartiger. Beroepsorganisatie Kindbehartiger traint en 
vertegenwoordigt professionals die de belangen behartigen van kinderen in een 
scheidingssituatie, hiertoe zijn opgeleid, over expertise beschikken omtrent de omgang en 
gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, zich het juridisch proces eigen 
hebben gemaakt en de taakomschrijving van de kindbehartiger in ogenschouw houden 
met alle vereisten die hierbij komen kijken. 

je goed samenwerken met alle partijen in de keten? 
Wanneer is de rol van een kindbehartiger wel of niet 
passend? Tijdens de workshop bleek dat daar nog 
best veel onbekendheid over bestaat. Veel professio-
nals kennen kindbehartiger helemaal niet, laat staan 
dat ze weten dat die op veel verschillende plekken 
ingezet kan worden.’

Een dynamische dag
‘Ik vond de Dag van de Jeugdprofessional heel 
dynamisch. Er waren veel professionals aanwezig, veel 
mensen stonden open voor gesprek, de interactie met 
de zaal was mooi. Ook de  informatiemarkt droeg 
ertoe bij dat er al met al een mooie informatiemix 
was.’

‘Ik probeer de stem van 
het kind 

te laten horen’

Symposiumspreker Marieke Lips over haar passie:

Marieke is naast kindbehartiger en jurist, onder andere 
gespecialiseerd in systemisch werk, kindercoach,  
bijzondere curator in Jeugdzaken en zelfstandig docent. Zij zet 
zich in om oplossingen te creëren voor vraagstukken binnen 
de jeugdsector. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, 
versterken‘. Geen wonder dat ze zich in 2019 helemaal thuis 
voelde als spreker op de Dag van de Jeugdprofessional.
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Ingrid: ‘Studenten die vandaag de dag en in de toe-
komst afstuderen aan een hsao-opleiding met uit-
stroomprofiel jeugdzorgwerker of hss-diploma Social 
Work profiel jeugd kunnen zich vrijwel allemaal een-
voudig registreren bij SKJ. Hun ‘moderne’ studieprofiel 
is specifiek afgestemd op de eisen die het veld én SKJ 
aan hen stelt. Vijf jaar geleden, bij de oprichting van 
SKJ, hadden we te maken met professionals die veelal 
voldeden aan andere opleidingseisen, met een andere 
scholing. Op zich geen drama, ze beschikten naast hun 

Ook in 2019 vormde de afdeling registratie het dynamische middelpunt van SKJ.  
Leefde ooit het idee dat we vijf jaar na oprichting van SKJ qua nieuwe registraties in een 
rustiger vaarwater zouden komen, inmiddels weten we dat dat bepaald niet het geval is. 
De cijfers spreken voor zich: nog altijd staat de telefoon bij de helpdesk dagelijks  
roodgloeiend en ook het aantal binnengekomen mails is onverminderd hoog.  
Geen wonder, want ook het aantal professionals dat zich bij SKJ wil registreren is groot.  
SKJ heeft er de handen vol aan. Maar, aldus teamleider Ingrid de Jager, dat betekent niet 
dat er in 2019 geen grote stappen zijn gemaakt. ‘ We mogen trots zijn op wat we hebben 
bereikt. We hebben een grote slag geslagen.’

studie veelal ook over veel levens- en werkervaring, 
die maakten dat de SKJ-registratie zeker ook bij hen 
gerechtvaardigd was. Daarom is een overgangsrege-
ling ontwikkeld. In principe hadden we het idee dat 
het voldoende zou zijn om deze overgangsregeling tot 
2018 te handhaven. Dat was een misvatting: daarom 
hebben we de regeling - uiteraard in overleg met de 
beroepsverenigingen en de werkgevers - laten door-
lopen. Professionals kunnen er tot 2023 aanspraak op 
maken. En trouwens, mocht die periode niet afdoende 

‘We hebben écht een grote slag geslagen!’
Teamleider afdeling registratie Ingrid de Jager:
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blijken te zijn, dan gaan we er alsnog mee aan de slag 
om de knelpunten weg te nemen. De verwachting is 
echter dat de ‘moderne’ registratie-eisen dan echter 
wel goed zullen aansluiten bij de scholingen van de 
professionals die zich willen registreren.
In 2019 hebben we aan deze overgangsregeling 
behoorlijk de handen vol gehad. We hebben daarom 
in dit jaar het helpdesk team behoorlijk uitgebreid en 
nog meer geprofessionaliseerd. Dat werpt zijn  
vruchten af en daar mogen we trots op zijn. ’ 

Herregistratieaanvragen
‘SKJ heeft zeker ook een slag geslagen met het  
beoordelen van herregistratieaanvragen. Eind 2013 is 
een grote groep jeugdzorgwerkers voor het eerst  
geregistreerd, wat betekent dat deze zelfde groep vijf 
jaar later moest herregistreren. Dat zorgde voor een 
enorme hausse aan herregistratieverzoeken.  

Ingrid de Jager: ‘Je wilt als professional weten of je op de goede weg bent’

Gelukkig is het ons team altijd gelukt om deze binnen 
de termijn van drie maanden te beoordelen. En in 
2019, nadat we het team flink hebben uitgebreid, is die 
tijd in de meeste gevallen zelfs teruggelopen tot twee 
weken.
Reglementair gezien is er een vastgestelde termijn 
- die drie maanden dus - voor de beoordeling van 
herregistratiedossiers. Die termijn geldt niet voor de 
zogenaamde ‘losse activiteiten’. We realiseren ons 
echter maar al te goed dat het voor een professional 
belangrijk is om ook daar snel uitsluitsel over te 
krijgen: je wilt als professional natuurlijk zo snel 
mogelijk weten of je op de goede weg bent.  
Ons streven is ook die activiteiten de komende tijd 
sneller te gaan beoordelen. Het team is daarom 
vergroot en we werken eraan om in 2020 ook deze 
activiteiten binnen twee weken beoordeeld te hebben. 
Dat is een mooie uitdaging!’
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Het gesprek van de dag wordt geleid door ethicus, 
trainer en oud-beroepsgenoot Jurja Steenmeijer. Al 
snel werd - weer - duidelijk hoe groot de impact van 
het tuchtrecht op professionals is. Het kan er zelfs toe 
leiden dat professionals handelingsverlegen worden.  
Deze middag gaat vooral in op het inhoudelijk toet-
sen. Yolande de Best van SKJ zet wat feiten op een 
rij. ‘Er waren in 2019 pakweg 52.000 mensen gere-
gistreerd bij SKJ. Per jaar ontvangt SKJ ongeveer 250 
klachten. Daarvan zijn er 100 behandeld en bij weer 
de helft daarvan is er een zitting gepland. Bijna altijd 
is die voor de beklaagde professional ‘goed’ afgelo-
pen. Een klein deel van de professionals krijgt een 

Inmiddels is het een traditie: professionals uit het hele land reizen af naar Bilthoven om 
een dagdeel met elkaar te praten over een actueel thema rond hun beroep. Op 2 oktober 
2019 was het weer zover en ging het over ‘tucht’. ‘Is tuchtrecht de (juiste) manier om je 
vakbekwaamheid te toetsen?’, was de centrale vraag.

maatregel opgelegd. Op 1 hand te tellen. Is het niet 
opvallend dat ‘tucht’ desondanks zo’n grote impact 
heeft op het werkzame leven van SKJ-geregistreerde 
professionals?’

Een van de deelnemers haakt daarop in en deelt haar 
ervaringen met het tuchtrecht bij SKJ. Er zijn tegen 
haar twee klachten ingediend en in beide gevallen 
heeft zij een waarschuwing opgelegd gekregen. 
Hoewel een waarschuwing niet openbaar wordt 
gemaakt, achtervolgen de opgelegde maatregelen 
haar behoorlijk. Zij heeft niet zozeer iets van ‘geleerd’ 
van alles wat er gebeurd is: nee, bij haar overheerst 

Hoe zou jij je vakbekwaamheid 
 willen toetsen?

Praten met collega’s in de klankbordgroep

Bouw mee...
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Klankbordgroep

Ben je geregistreerd bij SKJ en 
heb je zin om mee te praten in 
een klankbordgroep? 

Meld je dan aan voor een  
klankbordgroepbijeenkomst.

Aanmelden doe je via: 
y.debest@skjeugd.nl 

het gevoel dat zij in haar integriteit is aangetast. En 
vooral: ze voelt zich eerder in de steek gelaten dan 
begrepen.

Een verhaal dat bij de deelnemers binnenkomt. 
Daarom praten we verder, aan de hand van drie 
vragen: 
1.  Op welke manier wil je als professional getoetst 

worden?
2. Ten opzichte van welk kader? 
3.  En door wie wil je als professional aangesproken 

worden/getoetst worden?

Verschillende deelnemers vinden dat er wat veran-
derd moet worden aan de perceptie die bij 
professionals leeft over het tuchtrecht. Over elke stap 
die je als professional maakt, ga je twijfelen. Jurja 
Steenmeijer licht toe dat zij dit in de training 
‘beroepsethiek’ ook probeert uit te leggen. Zij ervaart 
dat het tuchtrecht voor professionals soms wordt 
beleefd als een ver-van-je-bed-show. De deelnemer 
die al in aanraking is gekomen met het tuchtrecht, 
geeft aan dat zij nu wel makkelijker haar grenzen 
kan aangeven bij haar leidinggevende. Bijvoorbeeld 
op het gebied van caseload. Een ander vindt dat de 
beroepscode en richtlijnen duidelijker onder de 

aandacht moeten worden gebracht bij professionals 
en organisaties. De hulp van BPSW daarbij zou erg 
fijn zijn. ‘Steun  vanuit de werkgever: dát is pas be-
langrijk’, is de volgende stelling. ‘Als professional wil je 
dat er iemand achter je besluit staat: anders sta je er 
alleen voor.’

Dat professionals getoetst worden, wordt door de 
deelnemers evident gevonden. ‘Maar kan het niet 
wat sneller? Klachten- en tuchtprocedures duren 
soms zo lang... Je bent soms maanden verder: al die 
tijd zit je in spanning.’ Een bekend verschijnsel, aldus 
SKJ’s Yolande de Best. Er is hard aan gewerkt om de 
procedures korter te maken. Mét succes.  De middag 
eindigt positief:  een deelnemer wil meegeven om 
ook de positieve ervaringen van professionals die in 
aanraking zijn gekomen met het tuchtrecht, te delen. 
Door middel van een ambassadeursnetwerk bijvoor-
beeld. Of middels de klankbordgroep natuurlijk! 
Wordt vervolgd. 
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Website
SKJ heeft een drukbezochte website. Het grootste 
project in 2019 was het bouwen van de nieuwe tucht-
bibliotheek. Ook heeft SKJ, naast het gebruikelijke 
onderhoud en het actualiseren van de website, dui-
delijke verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de 
gebruiksvriendelijkheid. Denk aan het toevoegen van 
(her)registratiebuttons op de homepage, handleidin-
gen voor het uploaden in Mijn SKJ, nieuwe FAQ’s en 
het herschrijven van bestaande content.

Dagelijks wordt er vanuit SKJ, op allerhande manieren, heel wat ‘bericht’. Dat was ook in 
2019 het geval; per mail, chatbox, nieuwsbrief en telefoon kregen geregistreerde profes-
sionals en andere geïnteresseerden antwoord op hun vragen. Dat verliep soepel, zeker in 
relatie tot 2018. Waren er in dat jaar bijvoorbeeld - toen de nieuwe kamer Jeugd- en gezins-
professionals in het leven werd geroepen - soms nog lange wachttijden, in 2019 verliep dat 
stukken beter. Een overzicht.

Mijn SKJ
In Mijn SKJ zijn verbeteringen van functionaliteiten 
doorgevoerd, maar ook nieuwe functionaliteiten toe-
gevoegd, zoals het herintreden en het indienen van 
een verlengingsverzoek via Mijn SKJ.
In 2019 is SKJ begonnen met een groot project: het 
bouwen van een nieuwe database waarbij specialis-
ten worden ingezet om Mijn SKJ nog gebruiksvrien-
delijker te maken. Dit is een uitgelezen moment om 
Mijn SKJ ook opnieuw in te richten met de kennis 

Meer contact, maar wel steeds soepeler
Externe communicatie:

Luuk van Duren - communicatie
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en wensen van nu. Het streven is om deze database 
en het nieuwe Mijn SKJ, te beginnen met jeugd- en 
gezinsprofessionals, eind 2020 af te hebben. 

Cijfers
Bovenstaande verbeteringen hebben ertoe geleid 
dat de bezoekerstevredenheid is gestegen. Eind 2018 
gaf 59 procent van de bezoekers aan, gevonden te 
hebben waar ze naar op zoek waren. Eind 2019 was 

Mailbox 2019 2018 2017

Accreditatie 2.162 2.222 1.730
Gedragswetenschappers 5.663 3.009  
Hardheidsclausule 533    
Herintreders 1.329    
Herregistraties 12.899    
Info 3.892 3.956 7.536
Inloggen 792    
Jeugd- en gezinsprofessionals 11.811 11.334 444
Uitstel 3.075    
Verlopen registraties 1.108    
Vooraanmelden   2.073
Werkgevers en gemeenten 785    
Overig/onbekend  12.833 5.391

Totaal 44.049 33.354 17.174
   

dit zeventig procent. Daarnaast is de contactpagina 
beduidend minder bezocht; absoluut gezien, maar 
ook relatief, afgezet tegen het totale websitebezoek. 

Helpdesk
Begin 2019 had SKJ een achterstand van meer dan 
zesduizend mails die gedurende het jaar volledig is 
weggewerkt. Dit is te zien in de cijfers: maar liefst 
43.440 mails zijn het afgelopen jaar afgehandeld!  

Klankbordgroep

In 2020 gaat de website 
opnieuw op de schop. 
Met als doel:  de gebruiks-
vriendelijkheid verbeteren. 

Ben je geregistreerd bij SKJ 
en heb je zin om daarover mee te 
praten? 

Meld je dan aan voor de 
speciale klankbordgroep-
bijeenkomst die hierover gaat: 

y.debest@skjeugd.nl 
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‘SKJ toetst 
professionals, 

ISO 
toetst SKJ’

Bianca Marell: ‘ISO staat borg voor zekere kwaliteit 
en het handhaven van die kwaliteit. Tijdens de ISO-
audits bleek nagenoeg alles in orde te zijn. Er zijn 
altijd wel wat kleine verbeterpunten, maar die mogen 
geen naam hebben. Aan het eind van de dag kon al 
worden bekendgemaakt dat SKJ het ISO-certificaat 
had behaald. Een hele prestatie!’

Dé opdracht aan SKJ is bewaking van de kwaliteit van de professionals van de beroeps-
groepen 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 niet alleen kan voldoen aan wet- en regelgeving, 
maar ook aan wensen en eisen die met klanten en stakeholders zijn overeengekomen. 
De doelstelling in 2019 was om het kwaliteitssysteem 9001:2015 te hercertificeren.

Tijdens de ISO-audit sprongen er vier sterke 
punten uit:
•  SKJ monitort de primaire processen van beroeps-

registratie en tuchtrecht zeer goed.
•  Het P&O-proces verloopt zeer positief. Er is vooral 

waardering voor de jaarlijkse evaluaties met veel 
aandacht voor wat er goed gaat en waar kansen  
liggen voor verbetering.

•  PDCA: Plan, Do, Check, (re)Act. De zogenaamde 
Deming-cirkel is een middel om de kwaliteit van 
veranderingen en verbeteringen in een organisatie te 
bewaken. SKJ zet deze zeer goed in bij de communi-
catie met en informatie aan professionals. SKJ werkt 
zelfs met een dubbele check om te controleren of de 
acties het gewenste effect hebben.

Bianca Marell:
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•  SKJ zet PDCA ook goed in bij automatisering, zowel 
aan de gebruikerskant (bij de medewerkers) als aan 
de kant van de professionals. 

Toekomst
Bianca: ‘Met het behalen van de hercertificering zijn 
we er natuurlijk nog niet. We moeten scherp blijven 
en niet verslappen. Juist bij de punten die toch al goed 
waren; alert blijven en steeds willen blijven 
verbeteren. De auditors kijken met een andere blik 
naar de organisatie, waardoor je leert van de 
vragen die worden gesteld. Vervolgens kun je zo 
nodig dingen aanpassen of implementeren. Dat 
maakt de audits interessant. Ondanks het feit dat het 
een spannend moment is, verheug ik me alweer op de 
ISO van april 2020!’ 
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Klachtencommissie
De klachtencommissie wordt door het bestuur van 
SKJ benoemd en bestaat uit tenminste twee leden en 
een onafhankelijke voorzitter. 
Ondanks de stijging van het aantal geregistreerde 
professionals bij SKJ is het aantal klachten in de 
afgelopen twaalf maanden afgenomen. Dat is goed 
nieuws. Toch is elk bezwaar of elke klacht er een. 
Alle klachten en bezwaren worden serieus geno-
men en zorgvuldig bekeken. De klachtencommissie 
streeft ernaar om klachten zo spoedig mogelijk te 

‘Er is minder geklaagd in 2019!’
Bianca Marell:

Klachten over SKJ zelf - dus niet over een geregistreerd professional - worden in behandeling 
genomen door de klachtencommissie. Het kan gaan om allerhande klachten: van de wijze van 
(her)registreren tot de toon van een medewerker aan de telefoon. SKJ’s Bianca Marell zette de 
cijfers en feiten rond de klachten in 2019 op een rijtje. Ze heeft goed nieuws: het aantal klachten 
over SKJ is het afgelopen jaar flink verminderd! 

behandelen en hanteert hierbij een termijn van zes 
weken waarbinnen zij de klager van een inhoude-
lijke reactie voorziet.

Aantal klachten
Tot en met 31 december 2019 heeft SKJ 141* klachten 
en bezwaren ontvangen ten opzichte van 189 
klachten en bezwaren in 2018. In de eerste maanden 
van 2019 bleef het aantal klachten onverminderd 
hoog, maar vanaf mei is er een mooie daling in het 
aantal klachten waar te nemen. 

* Totaal aantal klachten is 141:  
tien klachten zijn echter  
niet-ontvankelijk omdat het  
tuchtklachten betreffen.

Maand Aantal klachten Maand Aantal klachten
Januari 2019 23 Juli 2019 14
Februari 2019 22 Augustus 2019 8
Maart 2019 19 September 2019 4
April 2019 13 Oktober 2019 7
Mei 2019 8 November 2019 7
Juni 2019 7 December 2019 9

Overzicht klachten 

Afdeling Aantal klachten  Inhoud klachten

Accreditatie  6  - het niet kunnen uploaden van punten (2)
    -  de trainer niet kunnen vinden in scholingsagenda (2)
    -  onvoldoende accreditatiepunten voor de activiteit (2)

Financiële  5  - onterechte betaling (2)
administratie    - onheuse bejegening (1)
    - te late uitschrijving (1)
    - onterechte aanmaning (1)

Helpcenter  1  - bereikbaarheid van SKJ
 
Herregistraties  35 o.a. -  te late/(nog) geen  

beoordeling
    -  afwijzing op herregistratieaanvraag
    -  onduidelijkheid over ingangsdatum  

herregistratie
    -  verlenging van herregistratie- 

termijn
    - geen EVC-traject willen volgen
    - overige onduidelijkheden
 
Registraties  73 o.a. -  bezwaar tegen afwijzing  

registratiecommissie
    -   stress die registratie met zich  

meebrengt
    -  onduidelijkheden in procedures/ 

 proces

Tuchtrecht  10  -   tuchtrechtprocedure is niet- ontvankelijk (5)
    -  behandeling van het dossier tijdens de  

procedure (5)  

Overige  11 o.a. - vraag n.a.v. datalek
    - terugzetten registratiedatum
    - signaalbrieven vanuit werkgevers e.a.
 

Totaal  141 
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Met name in het eerste kwartaal van 2019 consta-
teerde de klachtencommissie dat er relatief veel 
klachten betrekking hadden op de herregistratie. 
Het feit dat duizenden professionals zich voor het 
eerst moesten herregistreren zal daar zeker aan  
hebben bijgedragen. Uit de klachten kwam naar 
voren dat er veel onduidelijkheid bestond over de 
beoordeling van de herregistraties. Deze signalen 
hebben geleid tot meerdere acties. Zo zijn door 
middel van een gerichte nieuwsbriefcampagne alle 
professionals die zich op dat moment, of op korte 
termijn moesten herregistreren nog eens  
geïnformeerd. Ook alle werkgevers hebben deze 
nieuwsbrief ontvangen. Daarnaast is SKJ begon-
nen met het organiseren van inloopspreekuren. 
Professionals met vragen over hun herregistratie (én 
registratie) kunnen op gezette tijden langskomen bij 
SKJ om samen met een medewerker naar het dossier 
te kijken. Hierdoor wordt het helpcenter van SKJ 
wat ontlast in de werkdruk maar blijft het persoon-
lijke contact met de professional bestaan. Dat deze 
werkwijze zijn vruchten afwerpt is ook terug te zien 
in het aantal klachten betreffende het helpcenter. 
SKJ ontving dit jaar 1 klacht over de bereikbaarheid 
van het helpcenter ten opzichte van 27 klachten 
vorig jaar.
Evenals in 2018 hadden verreweg de meeste klachten 
betrekking op de registratie. In veel gevallen ging het 
om professionals die een afwijzing hadden ontvan-
gen van de registratiecommissie op hun registratie-

aanvraag en daartegen bezwaar 
maakten. Net als de profes-
sionals dient SKJ zich aan de 
registratie-eisen te houden 
zoals deze zijn afgesproken. 
Echter, door de vele signalen 
die zowel door de klach-
tencommissie als door de 
afdeling registratie zelf 
werden ontvangen 
is er afgelo-
pen jaar 
veelvuldig 
gesproken 
over de 
over-
gangs-
regeling 
en de 
reguliere 
registratie-
eisen. 
Uiteindelijk 
heeft dit 
geresul-
teerd in het 
versoepelen van de 
registratie-eisen tot 2023. 

Commissie heroverweging SKJ
Als een (her)registratieaanvraag is afgekeurd, en een professional kan zich daar niet in 
vinden, dan biedt SKJ de professional twee mogelijkheden. 

Uitgevoerde acties naar aanleiding van klachten en bezwaren

1.  Een professional voldoet niet aan de formele  
registratie-eisen, maar hij/zij meent dat er in zijn/
haar specifieke situatie een uitzondering gemaakt 
kan worden. Hiervoor kan de professional een  
registratieaanvraag doen middels de hardheids-
clausule. 

2.  Een professional is van mening dat hij/zij wel aan 
de formele eisen voldoet en dat 

SKJ de (her)registratie 
ten onrechte heeft 

afgekeurd. 
De professional kan dan een verzoek tot 

 heroverweging indienen.

De externe en onafhankelijke commissie herover-
weging bekijkt vervolgens of de beoordeling van de 
registratiecommissie SKJ juist en volgens de regels is 
geweest. 

In 2019 zijn er vijf dossiers voorgelegd aan de 
commissie heroverweging voor een onafhankelijk 
oordeel (in 2018: 35). Alle dossiers hadden betrekking 
op aanvragen voor de kamer jeugd- en gezinsprofes-
sionals. 

Twee keer heeft de commissie heroverweging 
verzocht om een hoorzitting, waarbij de verzoeker 
naar het bureau SKJ is gekomen om haar bezwaar 
mondeling te onderbouwen. In twee gevallen heeft 
de commissie heroverweging anders besloten dan 
de registratiecommissie SKJ in eerste instantie 
deed. In één geval was dit op basis van mondelinge 
informatie die tijdens de hoorzitting gedeeld werd 
met de commissie. In het andere geval op basis van 
het dossier. In beide gevallen kon de registratiecom-
missie zich vinden in het besluit van de commissie 
heroverweging. In het derde geval was het besluit 
van de commissie heroverweging identiek aan het 
besluit van de registratiecommissie. Twee zaken 
lopen nog: afhandeling is in 2020. 
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Het kloppende hart

Afdeling registratie
SKJ is een kwaliteitsregister en dús is het logisch dat de afdelingen registratie, 
herregistratie, accreditatie en de helpdesk het kloppende hart vormen van ons bureau. 
Opnieuw hebben de medewerkers daar een superdruk jaar achter de rug. 
Met een flinke stijging in het aantal geregistreerden en opnieuw bijna 100.000 
herregistratieactiviteiten. En dan te bedenken dat al die klussen worden gedaan door 
een team van al met al 24 medewerkers. Petje af! 
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Registratie 2019 2018 2017

Aantal nieuw geregistreerde jeugdzorgwerkers 723 441 3.517
Aantal nieuw geregistreerde (ortho)pedagogen 1.467 1.450 1.310
Aantal nieuw geregistreerde psychologen 770 833 696
Aantal nieuw geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals 12.107 25.512 0

Totaal aantal nieuwe registraties per jaar 15.067 28.236 5.523

Jeugdzorgwerkers 6.985 12.854 24.018
(Ortho)pedagogen 6.861 5.795 4.702
Psychologen 3.432 2.881 2.275
Jeugd- en gezinsprofessionals 36.372 25.247 0

Stand totaal aantal geregistreerden 53.650 46.777 30.995
   
   
Herregistratie 2019 2018 2017

Geregistreerde jeugdzorgwerkers zonder 
herregistratieactiviteiten 1.850 3.837 8.208
Geregistreerde (ortho)pedagogen zonder 
herregistratieactiviteiten 3.681 3.529 3.418
Geregistreerde psychologen zonder 
herregistratieactiviteiten 1.997 1.874 1.763
Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals 
zonder herregistratieactiviteiten 16.751 18.567 0

   2019 2018 2017

Herregistraties goedgekeurd 5.825 6.187 350
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer 
Jeugdzorgwerkers 27.043 73.968 58.023
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer 
Pedagogen 10.122 7.653 1.615
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer 
Psychologen 3.604 2.580 620
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer 
Jeugd- en gezinsprofessionals 57.138 20.795 0

Totaal aantal ingediende herregistratieactiviteiten 97.907 104.996 60.258
   
 
Accreditatie 2019 2018 2017

Aantal accreditaties goedgekeurd 1.549 1.349 1.247
Aantal aanvragen voorgelegd aan accreditatiecommissie 71 54 141
Aantal praktijkprogramma’s goedgekeurd 271 38 13
   

Registratie
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Helpdesk kengetallen Telefoon 2019 2018 2017

Accreditatie 1.809 1.268 1.288
Factuur 204 93 269
Herregistratie psychologen/pedagogen 980 840 945
Herregistratie jeugdzorgwerkers 4.878 7.667 4.553
Jeugd- en gezinsprofessionals 7.191 8.411 
Klacht 184 83 68
Registraties 4.422 3.573 5.510
Vooraanmelden 29 246 2.696
Werkgever 620 459 528
Overig 15.371 13.023 12.149

Totaal 35.688 35.663 28.006

Kwaliteitsregister 
Jeugd

64 | 65



Figuur 1 geeft de aantallen en de wijze van afhande-
len weer van de in 2019 door het College van Toezicht 
behandelde klachten. Het gaat hier om zaken waarin 
de beslissing in 2019 is verstuurd of de zaak op andere 
wijze in 2019 is gesloten (bijvoorbeeld door het intrekken 

Meer klachten, minder zittingen
Naast beroepsregistratie is de uitvoering van het tuchtrecht een belangrijke opdracht 
aan SKJ. Dit tuchtrecht staat al vanaf het begin van SKJ volop in de schijnwerpers. 
En dat is begrijpelijk: het toetsen van het vakmanschap van een professional is tenslotte 
een serieuze zaak, zowel voor een klager als voor de beklaagde professional. In 2019 zijn 
er vrijwel evenveel tuchtklachten behandeld als het jaar ervoor. Wél is het aantal 
hoorzittingen flink verminderd. In een substantieel deel van de tuchtklachten volgt al 
kort na het indienen een zogenaamde voorzittersbeslissing. Dat is prettig voor alle 
partijen; zowel klagers als beklaagden weten snel waar ze aan toe zijn! 

van de klacht). Van de 277 behandelde klachten zijn 
198 klachten niet inhoudelijk behandeld. Er is ten 
opzichte van 2018 een duidelijke stijging te zien in het 
aantal klachten dat niet inhoudelijk is behandeld. In 
totaal zijn 79 klachten wel inhoudelijk behandeld. 

Analyse tuchtrecht

Het College van Toezicht
In 2019 zijn er in totaal 277 klachten behandeld. In vergelijking met de in totaal 278 behandelde klachten in 
2018 is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven. 

Schriftelijke
behandeling: 12 (2) 

Niet inhoudelijk 
behandeld: 198 (168)

Hoorzitting: 67  
(108)

(Deels) gegrond: 
42 (41)

niet-ontvankelijk:
ongegrond: 28 (69)

Via VZB: 163
(137)

Niet via 
VZB: 35 (31)

- Ingetrokken 
door klager: 

31 (30)

- Bemiddeling 
geslaagd: 

4

-  Beklaagde niet  
geregistreerd: 17  
(9)

-  Klacht niet/onvol-
doende aangevuld: 
133 (121)

-   Handelen ligt voor 
registratiedatum:  
1 (2)

-  Geen betrekking op 
het jeugddomein: 
2 (2)

-  Klacht eerder  
beoordeeld: 7 (1)

-  Onvoldoende  
gewicht: 2 (2)

Totaal aantal klachten: 
277 (278)

Kennelijk ongegrond: 
9 (0)

Geen maatregel: 
14 (12)

Waarschuwing: 
17 (26)

Berisping: 
7 (2)

(Vw) schorsing: 
3 (0)

Doorhaling: 
1 (1)

       Figuur 1:  aantal behandelde klachten in 2019  
(de cijfers uit 2018)
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Hiervan zijn 67 klachten mondeling behandeld en 12 
klachten schriftelijk. Het aantal klachten dat schrifte-
lijk is behandeld, is gestegen ten opzichte van 2018 (2). 
Reden hiervoor is onder andere dat in 9 klachten de 
voorzitter heeft besloten dat een klacht kennelijk 
ongegrond is. De voorzitter kan dit besluiten als uit de 
motivering en bijlagen van de klacht evident blijkt dat 
een klacht ongegrond is. In een dergelijk geval wordt 
door de voorzitter direct een beslissing genomen 
zonder dat de jeugdprofessional in de gelegenheid 
wordt gesteld een verweerschrift in te dienen. 

Er is daarnaast een duidelijke daling te zien in het 
aantal hoorzittingen in 2019 (67) ten opzichte van het 
aantal hoorzittingen in 2018 (108). Reden hiervoor is 
onder andere dat in 2019 nog strenger is gekeken of 
de klacht voldoende duidelijk is gemotiveerd.  
Wel heeft een aantal hoorzittingen in november en  
december 2019 plaatsgevonden, waardoor de  
beslissingen in januari 2020 zijn verzonden en daarom 
nog niet in deze analyse zijn meegenomen.  
Daarnaast zijn in 2019 meer klachten ingediend (300) 
ten opzichte van 2018 (246), waardoor het nog onze-
ker is of de daling in het aantal hoorzittingen zich in 
2020 zal voortzetten. 

Van de 79 inhoudelijk (schriftelijk en mondeling) 
behandelde klachten, werd in 42 klachten minstens 
één klachtonderdeel gegrond verklaard. Daarbij werd 
14 keer afgezien van het opleggen van een maatregel 
(gegrond zonder maatregel), 17 keer een waarschu-
wing gegeven en 7 keer een berisping. Er zijn 3 voor-
waardelijke schorsingen opgelegd en 1 jeugdprofes-
sional is doorgehaald in het register, waarbij het recht 
is ontzegd om wederom in het Kwaliteitsregister 
Jeugd te worden ingeschreven. 

Op 4 maart 2019 is door het bestuur van SKJ een 
nieuwe versie van het Tuchtreglement (versie 1.3) 
vastgesteld en goedgekeurd. Sinds deze versie van 
het Tuchtreglement is het mogelijk om de maatregel 
van berisping op te leggen, zonder dat deze openbaar 
wordt gemaakt. In 2019 is er aan 7 jeugdprofessionals 
een berisping opgelegd, 3 berispingen zijn open-
baar gemaakt en in 3 zaken is door het College van 
Toezicht afgezien van het openbaar maken van deze 
maatregel. In 1 zaak heeft het College van Toezicht 
een berisping opgelegd die openbaar gemaakt zou 
worden, maar het College van Beroep heeft deze 
ingetrokken en in plaats daarvan aan de jeugdprofes-
sional de maatregel van waarschuwing opgelegd. 

In het jaarverslag van 2018 is opgenomen dat in de 
tweede helft van 2018 is begonnen met een nieuwe 
werkwijze voor het plannen van de mondelinge 
behandeling van de klacht. Hierbij is de verwachting 
uitgesproken dat deze nieuwe werkwijze naar 
verwachting zal bijdragen aan verkorting van de 
gemiddelde doorlooptijden in 2019. Deze verwachting 
is uitgekomen. De 277 behandelde zaken bij het 
College van Toezicht hadden een gemiddelde 
doorlooptijd van 75 dagen (ten opzichte van 126 
dagen in 2018). De 79 inhoudelijk behandelde zaken 
hadden een gemiddelde doorlooptijd van 178 dagen 
(ten opzichte van 240 dagen in 2018). 
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Verdeling van tuchtklachten over de beroepsgroepen
In figuur 2 is de spreiding van de tuchtklachten over de beroepsgroepen weergegeven. De kolommen links 
hebben betrekking op alle in 2018 behandelde tuchtklachten (278). De kolommen rechts laten de behandelde 
tuchtklachten in 2019 zien (277). In 2019 is een duidelijk stijging te zien van het aantal behandelde klachten te-
gen een jeugd- en gezinsprofessional. Dit komt onder andere doordat jeugdprofessionals die eerst in de kamer 
Jeugdzorgwerkers waren geregistreerd, zijn overgestapt naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. 

Figuur 2: behandelde klachten per kamer
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Inhoudsanalyse klachtkenmerken 
In figuur 3 zijn de in 2019 behandelde klachten geanalyseerd op inhoud. Omdat een klacht doorgaans uit 
meerdere onderdelen bestaat, komt het regelmatig voor dat één klacht meerdere kenmerken heeft. In 2019 is 
het klachtkenmerk ‘schending van privacy’ aan de analyse toegevoegd, omdat dit in toenemende mate 
onderdeel van een klacht bleek. In 2019 was er in 39 zaken sprake van een klacht(onderdeel) die over dit 
onderwerp ging. Gemiddeld werden er in 2019 3,8 klachtkenmerken uit de behandelde tuchtklachten gefilterd, 
dit ten opzichte van 4,6 in 2018 en 3,4 in 2017. Net als in 2018 gaat in 2019 een groot deel van de klachten over het 
geven van geen, onvoldoende of onjuiste informatie. Ook de klachten waarbij wordt gesteld dat een jeugd-
professional heeft gelogen of onjuistheden op papier heeft gezet, zijn hierbij gerekend. Daarnaast gaat in 2019 
(net als in 2018) een aanzienlijk deel van de klachten over een gebrek aan professionaliteit. 

Figuur 3: klachtkenmerken
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Genoemd Geschonden
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Geschonden artikelen van de Beroepscode
In een tuchtrechtelijke procedure toetsen de tuchtcolleges van SKJ het professionele handelen van een jeugd-
professional aan de professionele standaard. Hier maakt onder andere de voor de jeugdprofessional geldende 
beroepscode deel van uit. Omdat er slechts een gering aantal klachten is behandeld over psychologen en peda-
gogen, beperkt deze analyse zich tot de artikelen uit de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en de Beroeps-
code voor de Jeugd- en Gezinsprofessional (de artikelen in deze beroepscodes zijn gelijk). 
In figuur 4 wordt weergegeven hoe vaak klagers in hun tuchtklacht een artikel hebben genoemd dat de jeugd-
professional volgens hen had geschonden en daarnaast wordt weergegeven hoe vaak het College van Toezicht 
heeft geoordeeld dat een artikel daadwerkelijk is geschonden. Hieruit volgt dat het College van Toezicht in de 
helft van de (deels) gegrond verklaarde klachten (totaal: 42) heeft geoordeeld dat er sprake is van een schending 
van artikel G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening). 

Figuur 4: Geschonden artikelen Beroepscode
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Figuren 5:  de hoedanigheid van de klager
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Figuur 6: Begeleiding door gemachtigde(n)

 Alle behandelde klachten Inhoudelijk behandeld

   
   Totaal    277    79
   Alleen klager heeft een gemachtigde    8    2
   Alleen de jeugdprofessional heeft een gemachtigde    38    28
   Beide partijen hebben een gemachtigde    34    33
   Geen van beide partijen heeft een gemachtigde    197    16

Begeleiding door gemachtigde(n)
In een groot gedeelte van de behandelde tuchtklachten hadden beide partijen geen gemachtigde. Dit komt 
omdat het grootste deel van deze klachten met een voorzittersbeslissing is afgedaan of inhoudelijk doordat 
de voorzitter de beslissing heeft genomen dat een klacht kennelijk ongegrond is. Hierdoor heeft er voor de 
jeugdprofessional naar alle waarschijnlijkheid geen noodzaak bestaan om zich bij te laten staan door een 
gemachtigde. Uit figuur 6 is af te leiden dat in het geval een zaak inhoudelijk wordt behandeld, de jeugd-
professional zich in de meeste gevallen wel laat bijstaan door een gemachtigde. 

Het College van Beroep
Het College van Beroep heeft in 2019 30 beroepschriften behandeld. Dit is een lichte daling ten opzichte van 
2018 waarin 32 beroepschriften werden behandeld. De 30 behandelde beroepschriften hadden een doorlooptijd 
van 166 dagen. Dit is een daling van de doorlooptijd ten opzichte van 2018 waarin de doorlooptijd 188 dagen 
was. In 26 zaken is de klager in beroep gegaan en in 4 zaken de jeugdprofessional. In 7 zaken is er incidenteel 
beroep ingesteld. 
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Wijze van afhandelen beroepschriften
In figuur 7 is de wijze van afhandelen van de behandelde beroepschriften weergegeven. Hieruit blijkt dat in de 
helft van de behandelde (totaal: 30) beroepschriften, het College van Beroep de beslissing van het College van 
Toezicht heeft gehandhaafd. Uit het figuur blijkt verder dat het College van Beroep in 11 zaken de beslissing van 
het College van Toezicht (deels) heeft vernietigd. In figuur 8 wordt weergegeven wat er met het oordeel van 
het College van Toezicht in de betreffende zaken is gebeurd. Hierbij dient echter in acht te worden genomen 
dat het College van Beroep in 2019 beslissingen van het College van Toezicht uit zowel 2018 als 2019 behandeld 
heeft. Daarom zijn de aantallen zoals weergegeven bij het College van Toezicht niet feitelijk door te voeren naar 
de aantallen zoals in de figuur weergegeven.

Figuur 8: Oordeel College van Toezicht en College van Beroep

Oordeel CvT Oordeel CvB Totaal

Niet-ontvankelijk Ontvankelijk en de zaak is terugverwezen 
 naar het College van Toezicht 1

Ongegrond Niet-ontvankelijk 1
 Gegrond zonder maatregel 1
 Waarschuwing 1

Gegrond zonder maatregel Gegrond zonder maatregel 1

Waarschuwing Waarschuwing 1
 geen maatregel 3
  
Berisping met openbaarmaking Berisping zonder openbaarmaking 1
 Waarschuwing 1

 
Wrakingsverzoeken
In 2019 zijn er 10 wrakingsverzoeken behandeld, die allen werden afgewezen. Deze wrakingsverzoeken werden 
gedaan in twee zaken bij het College van Beroep. In beide zaken werd het gehele behandelend college gewraakt.
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‘De bedoeling van het 
 tuchtrecht is om 
jeugdprofessionals 
te laten leren’

Caroline: ‘Ieder jaar komt er een werkgroep bijeen 
om het Tuchtreglement kritisch te bekijken en aan 
te scherpen op punten waar we tegenaan lopen. We 
blijven steeds de punten op de ‘i’ zetten. Tuchtregle-
ment versie 1.3 is op 4 maart 2019 door het bestuur 
van SKJ vastgesteld en op veel punten gewijzigd ten 

Net als de afgelopen jaren is de afdeling tuchtrecht ook dit jaar volop in ontwikkeling.  
Wat waren in 2019 de belangrijkste veranderingen? Senior secretaris Caroline Abbing 
spreekt namens de afdeling over twee belangrijke ontwikkelingen: het verbeteren van  
het Tuchtreglement en het maken van een onlinebibliotheek met alle beslissingen.

opzichte van het oude Tuchtreglement (versie 1.2). 
Het reglement is leesbaarder geworden, doordat we 
met hoofdstukken en subkopjes zijn gaan werken. 
Daarnaast zijn er ook inhoudelijk veel verbeteringen 
doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen staan 
hieronder op een rij:

Tuchtnorm herschreven
In de nieuwe versie 1.3 van het Tuchtreglement is de 
tweede tuchtnorm verruimd naar aanleiding van 
wijzingen binnen de Wet BIG. Dat betekent dat de 
tuchtnorm ook wordt geschonden indien er sprake is 
van elk ander handelen dan bedoeld onder a. (hande-
len in strijd met de professionele standaard die in het 
jeugddomein geldt), dat in strijd is met hetgeen een 
behoorlijk jeugdprofessional betaamt.

Senior secretaris afdeling tuchtrecht Caroline Abbing:
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Voor een goed overzicht: 
de beslissingenbibliotheek

Klein college als standaard
In het oude Tuchtreglement stond dat tuchtklachten 
behandeld worden door een groot college, bestaande 
uit een voorzitter, een ander rechtsgeleerd lid en drie 
leden, afkomstig uit de categorie beroepsgenoten 
waartoe de beklaagde behoort. Slechts wanneer de 
aard van de klacht zich daartoe leent, kon de voorzit-
ter bepalen dat de klacht ook behandeld kon worden 
door een klein college, bestaande uit een voorzitter en 
twee beroepsgenoten. In het huidige Tuchtreglement 
hebben we dat omgedraaid. Uitgangspunt is een klein 
college, tenzij de aard van de klacht een groot college 
verlangt. De ervaring heeft ons geleerd dat de impact 
van een mondelinge behandeling van een tuchtklacht 
op de betrokken partijen groot is. Dan maakt het uit 
of je bij binnenkomst van de zittingszaal zes personen 
(groot college + secretaris) of vier personen (klein col-
lege + secretaris) tegenover je hebt. 

De keuze voor een groot of klein college wordt iedere 
keer zorgvuldig afgewogen. Een gedegen behandeling 
van een tuchtklacht staat daarbij altijd voorop.

Berisping zonder openbaarmaking
Voorheen werd de tuchtmaatregel ‘berisping’ altijd 
openbaargemaakt. In de praktijk kon het echter 
voorkomen dat een waarschuwing te licht werd 
bevonden, maar een openbare berisping te zwaar. 
Een berisping is en voelt voor een jeugdprofessional 
een stuk zwaarder dan een waarschuwing. Naar aan-
leiding van eigen ervaringen van de tuchtafdeling en 
ook de behoefte aan te sluiten bij de wijzigingen van 
de Wet BIG kan er nu een berisping worden opgelegd, 
zonder dat deze openbaar wordt gemaakt. Een prima 
tussenvorm.

Verjaringstermijn verlaagd
De verjaringstermijn van vijf jaar is verlaagd naar 
drie jaar. Vijf jaar bleek te veel te zijn voor beklaagde 
jeugdprofessionals om zich nog goed te kunnen 
verweren. Het komt voor dat jeugdprofessionals niet 
meer werkzaam zijn bij een werkgever en derhalve 
geen inzage meer hebben in het betreffende dos-
sier. Voor klagers is het echter wel mogelijk om een 
gemotiveerd verzoek in te dienen voor het oprekken 
van deze termijn.’

Beslissingen werden altijd al - geanonimiseerd - 
geplaatst op de website van SKJ. In het begin was 
het aantal beslissingen beperkt en was het niet al 
te moeilijk om het overzicht te bewaren. Echter, in 
de afgelopen jaren zijn er honderden beslissingen 
geschreven en werd het best lastig om de lijn te 
bewaren, beslissingen met elkaar te vergelijken,  
jurisprudentieonderzoek te doen en te bewaken dat 
de tuchtcolleges niet ‘gaan zwalken’ en in vergelijk-
bare gevallen tot een vergelijkbaar oordeel komen.

Caroline: ‘Met de bibliotheek, die op dit moment 
stapsgewijs wordt gevuld, kun je gemakkelijk beslis-
singen zoeken en vinden. Je kunt zoeken op onder-
werp, op jaartal, op een artikel uit de beroepscode en 
op tal van andere zoektermen. Voor tuchtcolleges
zelf is het belangrijk na te kunnen gaan hoe er eerder 
is geoordeeld in vergelijkbare zaken.  Op deze manier 
kan er een stabiele jurisprudentielijn worden ontwik-
keld. Voor het bureau van SKJ is de bibliotheek be-
langrijk voor het maken van analyses en rapportages 
en het volgen van mogelijke trends. Maar de biblio-
theek is ook bedoeld voor derden, zoals ouders en 
opvoeders, jeugdprofessionals, instellingen en andere 
geïnteresseerden.

De bedoeling van het tuchtrecht is om jeugd-
professionals te laten leren en daarom is het  
belangrijk dat de beroepsgroep de beslissingen 
ook leest. Omdat beslissingen lang kunnen zijn en 
daarmee minder uitnodigend om te lezen, is het in de 
toekomst ook mogelijk om in de bibliotheek samen-
vattingen van deze beslissingen te lezen. Aan iedere 
geanonimiseerde beslissing zal een samenvatting 
worden gekoppeld. Daarin wordt snel helder wat de 
kern van de zaak is en dat kan eraan bijdragen dat 
het lerende effect onder de jeugdprofessionals wordt 
vergroot.’
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Paul van Teeffelen en Hans Bosman

Thema van het mini-symposium was: de waarheid. 
Dit spannende thema werd ingevuld door een tweetal 
sprekers. De eerste was prof. mr. dr. Antoine Hol, 
hoofd van de Utrecht School of Law en vice-decaan 
van de Rechtenfaculteit. Daarnaast is hij sinds 1994 
verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar 
Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie.

‘Lagen’ van de waarheid
In zijn onderwijs en onderzoek legt Hol het accent 
op vraagstukken van rechtspraak en rechtspleging, 
mede in de context van een veranderende 
democratie. Hij treedt regelmatig op als docent in 
trainingsprogramma’s van de rechtelijke macht in 
zowel binnen- als buitenland.

Op vrijdag 8 november 2019 is tijdens een speciaal voor hen georganiseerd mini-symposium, 
afscheid genomen van twee SKJ-coryfeeën van het eerste uur: voorzitter College van Beroep 
Paul van Teeffelen en voorzitter Raad van Advies Hans Bosman.

Hol is tevens rechter/raadsheerplaatsvervanger in 
de rechtbank Noord-Holland en raadsheerplaats-
vervanger bij het gerechtshof Amsterdam en Den 
Bosch. Ook was hij directeur van het Montaigne 
Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. 
Hol schreef onder andere over de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht het boek De onafhankelijke 
rechter (2007).
Tijdens deze middag legde professor Hol vooral het 
accent op de verschillende ‘lagen’ die vanuit ieder 
perspectief schuilgaan onder de term ‘de waarheid’.

Misleiding en waarheidsvinding
Tweede spreker tijdens het symposium was Gerard 
van den Berg, directeur van de Leugenacademie. 

Afscheid van twee voorzitters:
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Met ruim dertien jaar ervaring in het trainersvak, en 
na het jarenlang bestuderen van wetenschappelijke 
onderzoeken, wist hij op te klimmen tot leugenexpert. 
Sinds 2010 geeft hij lezingen, workshops en trainingen 
op dit fascinerende gebied. Na zorgvuldig testen van 
de methodieken die hij heeft ontwikkeld, is alleen 
het allerbeste overgebleven. Hij liet de aanwezigen 
kennismaken met de wereld van misleiding en waar-
heidsvinding.

Afscheid Paul van Teeffelen
Paul van Teeffelen is praktisch vanaf het begin bij 
SKJ betrokken geweest. Daarvoor had hij een lange 
loopbaan bij de rechterlijke macht achter de rug, en is 
hij met hart en nieren rechter geweest. 
Op zijn 33’ste werd Paul tot rechter benoemd in Breda 
en specialiseerde hij zich op het terrein van 
personen-, familie- en kinderrecht. Tot zijn vijftigste 
is Paul kinderechter geweest. En daarna heeft hij tot 
aan zijn zeventigste bij het hof Den Bosch gewerkt, 
voornamelijk - ook weer - op het terrein van perso-
nen- en familierecht. Op zijn 71’ste is Paul parttime 
gaan werken en vlak daarvoor kreeg hij de tip van een 
collega te solliciteren bij het nog op te richten SKJ. Zijn 
voorgeschiedenis en ervaring als kinderrechter, en als 
rechter in hoger beroep, waren voor SKJ erg belangrijk. 

Op 25 augustus 2014 werd Paul aangesteld als eerste 
collegelid, en als voorzitter van het College van Be-
roep. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de selectie 
van de leden (beroepsgenoten en leden-juristen) van 
de Colleges van Toezicht en Beroep. Hij had regelma-
tig overleg met directie, bestuur en met de Raad van 
Advies. In juridisch opzicht moest er intensief overleg 
worden gevoerd over de totstandkoming van een 
goed tuchtreglement. 

Hoewel Paul geen functie meer heeft binnen de 
tuchtcolleges van SKJ, blijft hij als adviseur wel 
betrokken.

Afscheid Hans Bosman
De betrokkenheid van Hans Bosman bij SKJ ligt 
eigenlijk al bij haar voorgeschiedenis. Als gevolg van 
enkele ernstige incidenten, zoals die van ‘het Maas-
meisje’, is er na 2006 onder politieke druk overleg 
opgestart tussen een aantal betrokken organisaties 
en het ministerie van VWS over het opzetten van 
een kwaliteitskader voor de jeugdzorg. In die tijd 
was Hans als directeur verbonden aan de NVO, de 
landelijke beroepsvereniging van pedagogen en on-
derwijskundigen. Intensief overleg met twee andere 
betrokken beroepsverenigingen - het NIP en NVMW 

(nu BPSW) - en het ministerie van VWS, resulteerde 
bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet in de  
oprichting van SKJ als registerhouder voor de  
kwaliteit van de jeugdzorg door de drie genoemde 
beroepsverenigingen. 

Omdat Hans zich als jurist destijds intensief heeft 
beziggehouden met de ontwikkeling en actualisering 
van de beroepscode van de NVO, een van de 
instrumenten om kwaliteit aan af te meten, werd hij 
na zijn vertrek bij de NVO benaderd voor het 
lidmaatschap van de Raad van Advies van SKJ.  
Inmiddels was hij nagenoeg met pensioen. Hij heeft 
het lidmaatschap van de RvA aanvaard, ook al om 
daarmee van nabij te kunnen zien hoe SKJ zich in de 
praktijk zou gaan manifesteren. Door de raad zelf 
werd Hans vervolgens als voorzitter gekozen

De afgelopen periode van vijf jaar heeft SKJ zich 
in de ogen van Hans - en anderen - in hoog tempo 
ontwikkeld tot een volwassen en ter zake kundige 
uitvoeringsorganisatie, waarbij in de praktijk veel 
ad-hocoplossingen moesten worden gevonden voor 
complexe registratie- en tuchtrechtknelpunten.  
De RvA heeft daar een belangrijke bijdrage aan  
kunnen leveren vanuit de brede expertise van 

betrokken veldpartijen en van de diverse leden. Hans 
is er trots op dat de Raad van Advies erin is geslaagd 
om zijn gevraagde en ongevraagde adviezen aan het 
bestuur in volledige unanimiteit inhoud te geven. Het 
bestuur heeft die adviezen ook in bijna alle gevallen 
overgenomen.

Hans Bosman blijft - in tegenstelling tot Paul van 
Teeffelen - niet bij SKJ betrokken.
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Vijf jaar SKJ-tuchtrecht

Vakmanschap centraal
De kaders van het tuchtrecht, het Tuchtreglement 
van SKJ en de jurisprudentie van de colleges, beogen 
de jeugdprofessionals ook bescherming te bieden. 
Het tuchtrecht is namelijk geen klachtrecht, het vak-
manschap van een jeugdprofessional staat centraal. 
Het zwaartepunt van de samenstelling van de col-
leges ligt dan ook bij jeugdprofessionals die hetzelfde 
vak uitoefenen als de jeugdprofessional tegen wie de 
klacht is ingediend. 
Het bestuur van SKJ heeft in overleg met de drie be-
trokken beroepsverenigingen en de Raad van Advies, 
waarin de overige stakeholders binnen het jeugd-
domein zijn vertegenwoordigd, besloten het functio-
neren van het tuchtrecht over de afgelopen vijf jaar te 
evalueren. 

Toen SKJ in 2014 werd opgericht, werd daarbij een systeem van tuchtrecht ontwikkeld. 
Want tuchtrecht is een belangrijk onderdeel van het stelsel rond de beroepsregistratie van 
jeugdprofessionals. Nu, na vijf jaar, vindt SKJ het tijd om te (laten) onderzoeken of het 
tuchtrecht zijn beoogde doelen heeft gehaald.

Het doel van het tuchtrecht is tweeledig. Enerzijds 
is het een toets van vakmanschap waarbij het 
beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional 
wordt getoetst aan de professionele standaard (de 
gedrags- en beroepsregels, zoals onder meer neerge-
legd in de beroepscodes en richtlijnen). Hiervan kan 
de jeugdprofessional leren. Anderzijds kan de hele 
beroepsgroep leren van deze toets en kan norm- 
overschrijdend gedrag worden voorkomen.  
De preventieve werking en de kwaliteitsverbetering 
zijn dan ook de kernwaarden van het tuchtrecht, met 
als beoogd gevolg dat het vakmanschap van jeugd-
professionals wordt vergroot. 

Terugkijken 
  om 
verder te komen
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‘ Bij het  
tuchtrecht  
staat vakmanschap 
van een  
jeugdprofessional  
centraal’

Kiki Mulder:

Het voorportaal
Sinds de invoering van het tuchtrecht heeft het 
bureau van SKJ veel gedaan aan de kwaliteitsborging 
door de processen te stroomlijnen en te verbeteren. 
Zo worden bijvoorbeeld alle zaken doorlopend 
gemonitord en geanalyseerd. Ook worden de 
behandelingen van de colleges geëvalueerd door 
zowel de partijen als de collegeleden zelf. De 
uitkomsten hiervan worden meegenomen in de 
aanpassingen van de procedure. Verder is in mei 
2017 het voorportaal ingevoerd. In het voorportaal 
nemen een voorzitter, beroepsgenoot, secretaris en 
bemiddelaar van het College van Toezicht deel. In het 
voorportaal, dat tenminste tweewekelijks plaatsvindt, 
worden alle binnenkomende klachten onder meer 
getoetst op ontvankelijkheid en of de tuchtprocedure 
de juiste route is voor de klacht. 

Ervaringen en meningen
Verbetering van de uitvoering van het tuchtrecht 
is continu een punt van aandacht. De evaluatie die 
nu uitgevoerd gaat worden, richt zich dan ook niet 
primair op die uitvoering, maar op het onderliggende 
doel van het tuchtrecht: draagt het tuchtrecht bij aan 
verbetering van het vakmanschap van jeugdprofes-
sionals? 

De evaluatie wordt uitgevoerd door middel van het 
ophalen van ervaringen en meningen bij partijen die 
de afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij een 
tuchtprocedure. Daarnaast kunnen werkgevers, uit-
voerders van het tuchtrecht en beleidsmakers worden 
betrokken. Ook wordt in de evaluatie stilgestaan bij 
verschillen tussen en overeenkomsten met tuchtrecht 
in andere sectoren. 
Parallel aan deze evaluatie gaan betrokken partijen in 
gesprek over de mogelijkheden van een gezamenlijk 
voorportaal om de behandeling van klachten van 
burgers over de handelingen en besluiten in de keten 
van jeugdbescherming beter te stroomlijnen en af te 
stemmen. Dat doen zij aan de hand van bestaande 
casuïstiek. Dit traject is geen onderdeel van de evalu-
atie, maar kan er wel input voor opleveren. 

Gezamenlijke werkgroep
Het bestuur van SKJ is opdrachtgever voor de evalu-
atie. De evaluatie zelf wordt uitgevoerd in nauw 
overleg met de beroepsverenigingen en de Raad van 
Advies. Daartoe is eind 2019 een gezamenlijke werk-
groep ingericht, onder voorzitterschap van Kiki  
Mulder, zelf als voorzitter van de Raad van Toezicht 
ook al jarenlang verbonden aan de afdeling tucht 
van SKJ. Het onderzoek - waarvan de resultaten na 
de zomer van 2020 bekend zullen worden - wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel.
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In het SKJ-jaarverslag 2017 was de kop boven een artikel van Hans Bosman, Wardy Doosjes 
voorganger van de Raad van Advies: ‘SKJ is op weg van de kinderjaren naar de puberteit’. 
Een mooie titel om aan te geven dat een organisatie als SKJ ook voortdurend in ontwikkeling 
is en in andere fases terechtkomt. 

Nieuwe voorzitter Raad van Advies, Wardy Doosje:

Wardy: ‘Sinds november 2019 ben ik de nieuwe voor-
zitter. Mijn achtergrond zit niet zozeer in de jeugd-
zorg. Wel heb ik gewerkt in academische zieken-
huizen, in de zorg voor verstandelijk beperkte 
mensen, ggz en andere instellingen. Mijn rol is vaak 
die van procesbegeleider bij veranderingen. Vandaar 
dat een vergaderproces leiden mij ook wel ligt. De 
Raad van Advies vind ik interessant vanwege de 
diversiteit van deskundigen en hun niveau. In po-
tentie zit daar veel kennis en ervaring aan tafel. Wat 
ik belangrijk vind de komende tijd is als Raad van 
Advies in overleg met bureau en bestuur te komen 
tot een heldere rolinvulling. Het is altijd belangrijk te 

kijken naar het vinden van de maximale toegevoegde 
waarde van een raad. Die zoektocht gaan we dus aan. 

Ik ben direct begonnen met een kennismakings-
ronde, om zo het veld van de jeugdzorg goed te leren 
kennen. Misschien ben ik dat als mens al wel snel, 
maar ik ben onder de indruk van de bevlogenheid die 
alle leden van de raad hebben voor het domein jeugd. 
Allemaal natuurlijk vanuit hun eigen perspectief. 
Maar dat maakt het boeiend en tegelijk uitdagend; 
hoe kunnen we gemeenschappelijk bijdragen aan de 
kwaliteit van de professional en hun registratie? Daar 
willen we voor staan en graag aan bijdragen.’

‘De bevlogenheid van leden 
van de Raad van Advies, 
vind ik indrukwekkend’
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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.

Tuchtrecht  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 normoverschrijdend gedrag en aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in 
het jeugddomein. Met name het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij 
het Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.

Positionering en strategie  SKJ ziet zich gepositioneerd in een complexe omgeving van veldpartijen die samen vorm  
  geven aan de invulling van het beroep van de jeugdprofessional. SKJ versterkt haar 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.

  SKJ benut daarbij haar contacten met de beroepsverenigingen en ministeries. Ook is ze intensief in gesprek 
met haar Raad van Advies; niet alleen in hun formele adviseringsrol aan het bestuur, maar ook om 

Alle belangrijke spelers binnen het jeugddomein verenigd
Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. 
Op dit moment werken er ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast zijn er ruim honderd 
commissieleden, collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.

  
Missie   De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge, professionele netwerkorganisatie, die verant-

woordelijk 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 Neder-
landse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professio-
nals in Sociaal Werk (BPSW). 

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 eenieder kosteloos raadpleegbaar maken van het Kwaliteitsregister Jeugd. 
 •  Het onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak, dat in ieder geval de maatregel berisping,  

schorsing en doorhaling kent. 
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  De RvA wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden, die de belangen raken van degenen die 
in de raad vertegenwoordigd zijn. De RvA kan tot slot ook ongevraagd advies uitbrengen.

  De belangrijke samenwerkingsafspraken en adviesprocessen die niet expliciet in de statuten zijn geregeld, 
zijn in het huishoudelijk reglement vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is in nauwe samenspraak  
met de drie beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) en de Raad van Advies tot stand gekomen en in  
november 2015 door het bestuur goedgekeurd.

Tuchtrechtcolleges Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen het tuchtcollege van SKJ en zijn  
  een onafhankelijk uitvoeringsorgaan 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 tuchtrechtcolleges. 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 dat door het bestuur van SKJ is goedgekeurd.

Directeur SKJ De directie van het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit één 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.

Beoordeling Eén 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.

  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, onder andere 
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.

Organisatiemodel

Bestuur   Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden. In het 
bestuur is één lid benoemd op voordracht van het NIP, één lid op voordracht van de NVO en twee leden 
op voordracht van de BPSW. Elke andere betrokken beroepsvereniging, die relevant is voor de 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.

Raad van Advies Het Kwaliteitsregister Jeugd kent eveneens een Raad van Advies (RvA), waarin in ieder geval  
  vertegenwoordigers zitten van werkgevers en cliënten. Voorts dient de RvA uitgebreid te worden met  

vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van het jeugddomein. De RvA heeft 
het recht advies uit te brengen aan het bestuur over in ieder geval de voorwaarden voor registratie en  
herregistratie, over aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling van de RvA. Maar ook  
andere aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard kunnen in de RvA aan de orde 
komen.

  Van een door de RvA uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd worden  
afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de RvA en het bestuur 
heeft plaatsgevonden.



Samenstelling bestuur en directie
  
 Bestuur   Het bestuur bestond in 2019 uit 5 leden:
  • Dhr. R. Hageraats, voorzitter
  • Mw J. Winters-Vierhuizen, (BPSW)  penningmeester
  • Dhr. P. van der Zwan, (NIP) bestuurslid
  • Mw Drs E.H.M. Loykens, (NVO)  bestuurslid
  • Mw T. de Waard, (BPSW) bestuurslid

 Directie •Mw Drs. G.J. Stuifmeel RA, directeur
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  31 december 2019  31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)    
Inventaris  93.122   117.618
Verbouwingen  95.492   152.228
 __________    __________ 

  188.614   269.846

 
Vlottende activa

Overige vorderingen (2)   
Debiteuren  91.816   144.632
Overige vorderingen en overlopende
activa  32.885   232.905
 __________    __________ 

  124.701   377.537

Liquide middelen (3)   4.802.580   4.072.990  
  __________    __________ 

  5.115.895   4.720.373

Balans per 31 december 2019 voor resultaatbestemming

Alle bedragen zijn in euro’s  31 december 2019   31 december 2018

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

   Continuïteitsreserve      1.369.000  1.235.904
   Bestemmingsreserves    1.227.468   1.145.910
  __________    __________

    2.596.468   2.381.814

Kortlopende schulden (5)

   Crediteuren    120.306   70.061
    Belastingen en premies sociale
    verzekeringen    138.756   116.570
   Overlopende passiva   2.260.365   2.151.928 
  __________    __________

    2.519.427   2.338.559
    __________    __________

    5.115.895   4.720.373

Alle bedragen zijn in euro’s
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Resultaatbestemming
   Continuïteitsreserve   133.096  -  45.904
   Bestemmingsreserves   81.558  -  -
  __________  __________  __________ 

  214.654  -  45.904

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

Baten
   Baten (6)    3.909.114  3.375.675  3.522.201

Lasten
   Lonen en salarissen (7)      1.639.942  1.593.025  1.486.047
   Sociale lasten (8)   309.075  271.673  277.993
   Pensioenlasten (9)   148.089  135.404  135.344
   Afschrijvingen (10)   105.945  107.000  98.462
   Overige lasten (11)   1.475.954  1.259.832  1.468.058
  __________  __________  __________ 

  3.679.005  3.366.934  3.465.904
   
Financieel resultaat (12)      -15.455  -8.741  -10.393
  __________  __________  __________ 

Resultaat   214.654  -  45.904

ALGEMEEN
Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroeps- 
register voor professionals in de jeugdsector.

Vestigingsadres
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (statutaire zetel 
Bilthoven, geregistreerd onder KvK-nummer 57471800) is  
gevestigd op Jan van Eycklaan 2 te Bilthoven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET 
OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine  
Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische 
kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn 
gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit 
gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfs-
activiteiten, 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 onderge-
bracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkingsgraad
ultimo 2019 bedraagt 99,2%. De dekkingsgraad is te laag. 
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De 
Nederlansche Bank. De belangrijkste hoofdpunten van dit 
herstelplan zijn een niet gehele indexatie van de pensioenen 
en het verhogen van de premie met 2%. De over het boek-
jaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat 
gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie 
andere verplichtingen uit de uitvoering of verzekeringover-
eenkomsten 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 opgeno-
men als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 
VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toe-
rekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen ge-
amortiseerde 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, waaron-
der 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 waarderingsgrond-
slagen. 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 ver-
stande dat als de opbrengst en de kosten van de
dienstverlening (inclusief nog te maken kosten om de 
dienstverlening te voltooien) of de mate waarin de diensten
zijn verricht niet op betrouwbare wijze kunnen worden 
bepaald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste
het bedrag van de gemaakte kosten. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn bere-
kend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de ver-
wachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van ma-
teriële 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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Alle bedragen zijn in euro’s

 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA
VASTE ACTIVA
 
1. Materiële vaste activa   
 
 Inventaris Verbouwingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019 
  Kostprijs  302.011  264.217  566.228
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -184.393  -111.989  -296.382
 __________   __________   __________

 117.618  152.228  269.846

Mutaties
  Investeringen  24.713  -  24.713
  Afschrijvingen  -49.209  -56.736  -105.945
 __________   __________   __________

 -24.496  -56.736 -81.232

Boekwaarde per 31 december 2019
  Kostprijs  326.724  264.217  590.941
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -233.602  -168.725  -402.327
 __________   __________   __________

 93.122  95.492  188.614   

Afschrijvingspercentages    %
  Inventaris    20-33
  Verbouwingen    25

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen 

 31-12-2019 31-12-2018
Debiteuren
  Debiteuren  94.117  145.782
  Voorziening dubieuze debiteuren  -2.301  -1.150
   __________   __________ 

 91.816  144.632

   __________   ________ 

Voorziening dubieuze debiteuren
  Stand per 1 januari  1.150  1.000
  Dotatie  1.151  150
   __________   __________ 

  Stand per 31 december  2.301  1.150

Overige vorderingen en overlopende activa
  Overlopende activa  32.885  232.905    

 

Vaste activa 
  De vaste activa hebben betrekking op 2 verbouwingen. In 2017 vond de laatste verbouwing plaats 

van de tuchtrechtvleugel. De afschrijvingstermijn zal conform voorgaande jaren zijn, 4 jaar voor 
verbouwing en 5 jaar voor overige inventaris. De investeringen van € 24.000 hebben voornamelijk 
betrekking op nieuwe werkplekken en laptop uitbreiding om flexibel te kunnen werken.  
Het huurcontract loopt tot 2024. 
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3. Liquide middelen 

 31-12-2019 31-12-2018

   ING Bank N.V. 4.802.521  4.072.962
   Kas  59  28
   __________   __________ 

 4.802.580  4.072.990

Alle bedragen zijn in euro’s 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa
  Nog te factureren omzet  -  166.220
  Huur  6.249  -
  Verzekeringen  2.626  2.626
  Ziekengeld  14.034  -
  Door te belasten kosten  -  60.858
  Automatiseringslasten  4.598  3.201
  Overige overlopende activa  5.378  -
   __________   __________ 

 32.885  232.905
Liquide middelen 
  SKJ is een stichting die vanuit haar maatschappelijke taak een zeer conservatief beleggingsbeleid 

voert. De liquide middelen staan op een spaarrekening. SKJ is nog zoekende naar de juiste checks en 
balances. Daarom is het goed om de beoordeling van de balans aan de hand van verschillende ratios 
van balansposten te berekenen. 

  Liquiditeitsratio laat zien in hoeverre een bedrijf op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan 
voldoen. Een van de meest gebruikte ratio is de Quick ratio (vlottende activa/vlottende passiva). Deze 
moet groter dan één zijn. SKJ heeft op haar balans een bedrag van € 124.701 aan overige vorderingen  
(2018: € 377.537) en aan liquide middelen staan € 4.802.580 (2018: € 4.072.990). De totale vlottende activa 
zijn € 4.927.281 (2018: € 4.450.527). 

  Daar tegenover staat een bedrag van € 2.519.427 aan kortlopende schulden (2018: € 2.338.559).  
Daarmee komt de Quick ratio voor SKJ op 1,95 (2018 1,90). SKJ is derhalve liquide.

  De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de post overige schulden en overlopende activa en 
bevat als grootste post de vooruit gefactureerde bedragen van € 2.009.403 (2018: €1.934.336). Dit komt 
doordat de opbrengst van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht in het betreffende jaar.

  Een Solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. De Debet ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen) mag niet boven de 80% uitkomen. 
Voor SKJ is dit 49 % (2018: 50% ). De solvabiliteit van SKJ is toereikend. 

 

Overige vorderingen  
  De vlottende activa hebben betrekking op de debiteuren. De debiteuren zijn goed onder controle. 

Alle bedragen zijn in euro’s

Nog te factureren omzet
  In 2019 is gebleken dat de post nog te factureren omzet ultimo 2018 voor € 106.000 te hoog was 

opgenomen. De nog te verwerken jaarregistraties per balansdatum was toen te hoog ingeschat.  
In de vergelijkende cijfers is dit gecorrigeerd. Dit bedrag is tevens aan de credit zijde in mindering  
gebracht op de vooruitgefactureerde opbrengsten aangezien het jaarregistraties uit de december  
2018 betroffen. De impact op het eigen vermogen en het resultaat over 2018 is nihil.
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen   

  2019 2018

Continuïteitsreserve
   Stand per 1 januari   1.235.904  1.190.000
   Resultaatbestemming   133.096  45.904
   __________   __________ 

   Stand per 31 december   1.369.000  1.235.904
    

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. Het  
professionalseringsfonds wordt sinds september 2019 ingezet als opleidingsfonds. 41 studenten zijn 
in september 2019 met hun scholingsprogramma begonnen om opgeleid te worden als Jeugd- en 
gezinsprofessional. Zodra zij hun certificaat behaald hebben en zich inschrijven als Jeugd- en gezins-
professional SKJ komen zij in aanmerking voor vergoeding van 50% van hun studiekosten die vanuit 
het opleidingsfonds vergoed worden. Via de website https://skjeugd.nl/scholingsfonds/ is informatie 
beschikbaar over de financiële tegemoetkoming voor zij-instromers. 

  

   2019 2018

Bestemmingsreserves
  Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht   24.957  24.957
  Professionaliseringsreserve   1.202.511  1.120.953
   __________   __________   
   1.227.468  1.145.910

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht
  Stand per 1 januari   24.957  24.957
   __________   __________   
  Stand per 31 december    24.957  24.957

Professionaliseringsreserve
  Stand per 1 januari   1.120.953  1.120.953
  Resultaatbestemming   81.558  -
   __________   __________   
  Stand per 31 december    1.202.511  1.120.953
  

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

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 2019 vastgesteld op € 1.369.000 (2018: € 1.235.904). Dit zijn ongeveer  
de vaste kosten over een periode van 6 maanden waarbij ook rekening is gehouden met de  
groei van de organisatie.

Alle bedragen zijn in euro’s
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Alle bedragen zijn in euro’s

5. Kortlopende schulden 

 31-12-2019 31-12-2018
Crediteuren
   Crediteuren 120.306  70.061

Belastingen en premies sociale verzekeringen
   Omzetbelasting  15.942  13.050
   Loonheffing  122.377  101.638
   Pensioenen  437  1.882
 __________   __________  
 138.756  116.570

Overige schulden en overlopende passiva
   Overlopende passiva  2.260.365  2.151.928 

Overlopende passiva
  Vakantiegeldverplichting  64.290  61.144
  Vakantiedagen  32.644  30.757
  Accountantskosten  10.000  11.000
  Administratielasten  5.000  4.838
  Rente- en bankkosten  1.693  3.235
  Vooruitgefactureerde en vooruitontvangen bedragen  2.009.403  1.934.336
  Dubbele betalingen  15.902  15.344
  BPSW/NIP/NVO  64.034  28.884
  Kosten tuchtrecht  11.770  39.620
  Overige overlopende passiva  45.629  22.770
 __________   __________ 

 2.260.365  2.151.928 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
  Door het Kwaliteitsregister Jeugd zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met  

2024 ter zake van huur van bedrijfsruimte voor € 70.000 per jaar. 
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6. Baten
 
 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

  Jaarregistratie  3.512.140  3.140.675  3.255.820
  Accreditaties  257.496  150.000  188.426
  Dag van de Jeugdprofessional  138.646  75.000  76.556
  Overig  832  10.000  1.399
 __________  __________  __________  
 3.909.114  3.375.675  3.522.201

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten  
  De werkelijke opbrengsten zijn € 533.439 hoger dan begroot. Dit is ook de voornaamste reden dat 

het resultaat hoger is uitgekomen dan begroot. In de begroting van 2019 was ervan uitgegaan dat 
de instroom van nieuwe Jeugd- en gezinsprofessionals heel laag zou zijn. Dit omdat alle  
professionals zich al in 2018 en eerder geregistreerd zouden hebben. In werkelijkheid hebben  
gedurende het hele jaar 2019 professionals zich aangemeld om zich te registreren.   

  Ook de accreditatie opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Verder was de dag van de 
jeugdprofessional een groot succes en totaal uitverkocht.

    
 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

7. Lonen en salarissen
  Bruto lonen  1.722.212  1.593.025  1.494.175
  Ontvangen ziekengelduitkeringen  -82.270  -  -8.128
 __________  __________  __________  
 1.639.942  1.593.025  1.486.047

8. Sociale lasten
  Premies sociale verzekeringswetten  268.270  215.657  239.532
  Ziekteverzuimverzekering  40.805  56.016  38.461
 __________  __________  __________  
 309.075  271.673  277.993 

9. Pensioenlasten
   Pensioenlasten  148.089  135.404  135.344

Personeelsleden Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 42 personeelsleden werkzaam (2018: 37).

Lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenlasten (7-9) 
  Deze zijn hoger uit gekomen. De verwachting was dat de registratieafdeling van 4 fte terug zou gaan 

naar 1 fte. In werkelijkheid was het hele jaar sprake van registratiedruk waardoor in de 2de helft van het 
jaar het bestaande registratieteam zelfs werd uitgebreid. Daardoor waren de lonen en  
salarissen inclusief sociale lasten, pensioenlasten en aanverwante personeelskosten hoger dan begroot. 

Alle bedragen zijn in euro’s

Lasten  De totale lasten zijn over 2019 € 318.785 hoger dan begroot
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10. Afschrijvingen 

 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

   Materiële vaste activa  105.945  107.000  98.296
   Boekbaten/lasten  -  -  166
 __________  __________  __________   
 105.945  107.000  98.462

Afschrijvingen materiële vaste activa
   Inventaris  49.209  107.000  35.866
   Verbouwingen  56.736  -  62.430
   Boekbaten/lasten  -  -  166
 __________  __________  __________  
 105.945  107.000  98.462
 

Afschrijvingen 
  De afschrijvingen waren nagenoeg volgens begroting.

    
11. Overige lasten 
  
 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

   Overige personeelskosten  147.310  124.285  109.903
   Huisvestingskosten  76.448  78.420  74.560
   Kantoorkosten  413.677  329.410  383.455
   Verkooplasten  140.412  105.500  126.354
   Algemene kosten  74.583  47.717  48.895
   Vergaderkosten bestuursorganen  30.503  38.500  41.343
   Directe lasten  593.021  536.000  683.548
 __________  __________  __________  
 1.475.954  1.259.832  1.468.058 

Overige personeelskosten
   Uitzendkrachten  4.514  -  -
   Reis- en verblijflasten  8.390  12.848  12.275
   Reislastenvergoedingen  40.382  37.500  33.686
   Kantinelasten  9.099  12.937  13.300
   Opleidingslasten  12.533  40.000  22.668
   Verzuimkosten  11.084  6.000  6.290
   Overige personeelskosten  61.308  15.000  21.684
 __________  __________   __________ 

 147.310  124.285  109.903

Alle bedragen zijn in euro’s

Overige lasten    Begroot € 1.259.832 en werkelijk € 1.475.954  (2018: 1.468.058). 
 De overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door hogere overige personeelskosten, 
 automatisering, PR en communicatie en advieslasten. 

Overige personeelskosten
 De kosten overschrijding wordt veroorzaakt door dat er meer fte’s in dienst waren dan begroot.
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Alle bedragen zijn in euro’s Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

Huisvestingskosten
   Huur  56.598  55.920  52.531
   Onderhoud onroerende zaak  -  -  6.539
   Servicelasten  17.448  15.000  16.545
   Schoonmaakkosten  533  -  113
   Overige huisvestingslasten  1.869  7.500  -1.168
 __________  __________   __________ 

 76.448  78.420  74.560

Huisvesting  De huisvestingskosten zijn nagenoeg volgens begroting. 

         

Verkoopkosten
  Begroot € 105.500 en werkelijk € 140.412. De verkoopkosten bestaan uit PR en communicatie en de 

mutatie voorziening dubieuze debiteuren. De PR en communicatie kosten vielen hoger uit omdat 
er veel communicatie investeringen zijn gedaan vanwege het besluit de bestaande overgangs-
regeling die oorspronkelijk 1-1-2019 zou stopen, te verlengen tot 31-12-2023. De voorziening dubi-
euze debiteuren viel hoger uit dan begroot omdat heel veel professionals hun registratie niet tijdig 
opzeggen.
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Kantoorkosten   Begroot € 329.410 en werkelijk € 413.677. Voornaamste oorzaak de automatiseringskosten die 
ruim € 85.000 hoger zijn dan begroot.  

Kantoorkosten
  Kantoorbenodigdheden  13.283  15.000  17.876
  Drukwerk  -  2.000  1.795
  Onderhoud inventaris  2.232  1.500  1.192
  Automatiseringslasten  373.767  288.500  330.553
  Telefoon  9.561  6.500  5.781
  Porti  5.337  5.160  5.363
  Contributies en abonnementen  655  750  617
  Kopieerlasten  3.446  5.000  6.458
  Overige kantoorlasten  5.396  5.000  13.820
 __________  __________   __________ 

 413.677  329.410  383.455

 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

Verkoopkosten
  PR en communicatie  117.701  95.500 117.628
  Mutatie voorziening dubieuze debiteuren  22.711  10.000  8.726
 __________  __________   __________ 

 140.412  105.500  126.354 
 

         
Algemene kosten  
  Accountantslasten  18.416  17.000  16.154
  Administratielasten  15.777  10.717  16.083
  Advieslasten  28.725  10.000  6.432
  Juridische lasten  2.716  -  76
  Verzekeringen  8.990  10.000  10.180
  Overige algemene lasten  -41  -  -30
 __________  __________   __________ 

 74.583  47.717  48.895



   
 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

Vergaderkosten bestuursorganen  
  Bestuurslasten  16.496  17.500  26.472
  Raad van Advies  13.744  16.000  11.226
  Vergaderkosten tuchtrecht  263  5.000  3.645
 __________  __________   __________ 

 30.503  38.500  41.343

Vergader en bestuurskosten
  Zijn nagenoeg volgens begroting.

   
Directe lasten
  Positionering en advisering beroepsverenigingen  155.000  155.000  150.001
  Registratielasten  27.475  30.000  38.268
  Advieslasten tuchtrecht  8.609  10.000  11.824
  Tuchtrechtzaken  143.340  185.000  242.980
  Accreditatie  30.513  23.000  17.540
  Kwaliteitscontrole  3.650  -  6.483
  Dag van de jeugdprofessional  221.668  123.000  204.875
  Commissie heroverweging  2.766  10.000  11.577
 __________  __________   __________ 

 593.021  536.000  683.548

Directe lasten
  De kostenoverschrijding van de directe lasten wordt veroorzaakt door de Dag van de  

Jeugdprofessional. Het aantal deelnemers was groter dan begroot. Per saldo was de Dag van de 
Jeugdprofessional € 35.000 boven budget.

Financieel resultaat (12)
  Begroot € 8.741 en werkelijk € 15.468,- Het aantgal banktransacties was vele malen groter dan 

begroot en daarnaast zijn de bankkosten die door de bank berekend worden gestegen. Bij het 
opstellen van de begroting was dit niet bekend.

BalansBalans
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12. Financieel resultaat 

 Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018
 
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  13  -  -
  Rentelasten en soortgelijke kosten  -15.468  -8.741  -10.393
 __________  __________   __________ 

 -15.455  -8.741  -10.393
  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
  Rente rekening-courant bankiers  13  -  -

Rentelasten en soortgelijke kosten
  Rente en kosten rekening-courant bankiers  -15.468  -8.741  -10.393

Alle bedragen zijn in euro’s

Alle bedragen zijn in euro’s
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Bilthoven, 16 maart 2020
 
 
 

J. Winters - Vierhuizen    E.H.M. Loykens

C.M. de Waard     R.S. Hageraats

P. van der Zwan 



1 Voorstel resultaatbestemming
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 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn 
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019;
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde  

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere  
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in  
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

B.  Verklaring 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.

OVERIGE GEGEVENS

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarreke-
ningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereis-
ten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhe-
den bij de jaarrekening.

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

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de  
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeen-stemming met de in 
Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zon-
der-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodza-
kelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen 
of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuï-
teit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstel-
sel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoe-
ren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

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.

CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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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 oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke-
lijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
  -  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaar-

rekening 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 ge-
schrifte, 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 rele-
vant 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 grond-
slagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelich-
tingen 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 bedrijfs- 
activiteiten 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, 16 maart 2020
mth accountants & adviseurs B.V.

Was getekend
drs. B.M. Tinge RA
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Bestuur
 Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden:
 •  Dhr. R.S. (Rutger) Hageraats  

voorzitter
 •  Mw. J. (Jolanda) Winters-Vierhuizen  

penningmeester/BPSW
 •  Mw. E.H.M. (Ellen) Loykens  

NVO
 •  Mw. C.M. (Tineke) de Waard  

BPSW
 •  Mw. H (Helen) Bakker 

NIP (tot maart 2019)                                               
 •  Dhr. P. (Pieter) van de Zwan  

NIP (opvolger mevrouw Bakker)

Raad van Advies
 •  Dhr. drs. J.G. (Hans) Bosman  

Voorzitter (tot 1 november 2019)
 •  Dhr. W. (Wardy) Doosje  

(opvolgend voorzitter)
 •  B.K. (Benne) Holwerda  

voorgedragen door Veilig Thuis
 •  Mw. M.M. (Marga) Jonkman 

voorgedragen door het NIP
 •  Mw. E. (Elise) Nauta 

voorgedragen door Vereniging Hogescholen
 •  Mw. L.M.C. (Lilian) Ng-a-Tham 

voorgedragen door GGZ Nederland
 •  Mw. A.J. (Astrid) Rotering 

voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
 •  Mw. E. (Eveline) Schurink 

voorgedragen door Raad van de  
Kinderbescherming

 •  Mw. N. (Nely) Sieffers 
voorgedragen door Landelijke Organisatie  
Cliëntenraden (LOC)

 •  J.A. (Lex) Staal 
voorgedragen door Social Work Nederland 
(SWN)

 •  Mw. A. (An) Theunissen 
voorgedragen door Associatie Wijkteams

 •  Mw. H. (Hanneke) Vrielink, MHBA 
 voorgedragen door VGN

 •  Drs. P.G. (George) Ziedses des Plantes  
Categoriemanager gemeente Haarlemmermeer 
(sociaal domein Jeugd)

 •  R.P. (Ruud) Grondel 
voorgedragen door VNG

Leden tuchtcolleges

College van Toezicht
 •  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
 •  Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk  

voorzitter
 •  Mw. mr. S.C. (Sophie) van Duijn  

voorzitter
 •  Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent  

lid-jurist
 •  Mw. mr. C.C.J. (Samira) Maas-van Es  

lid-jurist

College van Beroep
 •  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
 •  Mw. mr. H.C.L. (Heleen) Greuters  

lid-jurist

 

Naast de vaste medewerkers zijn de volgende personen aan SKJ verbonden:
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 •  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
 •  vMw. 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. (Daniëlle) 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. (Fabiënne) 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 

 •  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. S.M.C. (Suzanne) van de Kooij  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S.K.M. (Suzan) Weegenaar  
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

 •  Mw. M. (Mathiske) Roex  
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
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Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals



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

Commissie heroverweging

 •  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

 •  Mw. J. (Joyce) Aalberts 
voorgedragen door de NVO

Klachtencommissie 

  Deze bestaat in ieder geval uit twee  
geselecteerde medewerkers van SKJ en  
een onafhankelijke voorzitter:

 •  mw. H. (Hanneke) van Wees  
voorzitter tot 1 augustus

 •  dhr. H. (Hans) Jansen 
opvolgend voorzitter

Accreditatiecommissie

 •  Dhr. H. (Han) Spanjaard 
Voorzitter, Spanjaard Development & Training

 •  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. (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

 •  Mw. R. (Reenske) Heite 
GZ-psycholoog Accare

 •  Mw. N. (Nanne) Vosters 
Hogeschool Avans Breda/Den Bosch,  
docent Social Work
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SKJ-directeur Jacky Stuifmeel kijkt uit naar 2020:

Voornemens van het bestuur in 2020:

•  Het registratietarief blijft voor het derde jaar op rij  
gehandhaafd op € 65 per jaar.

•  Professionals die willen ‘zijinstromen’ kunnen  
gebruikmaken van het professionaliseringsfonds,  
waarmee onder voorwaarden vijftig procent subsidie 
wordt gegeven t.b.v. de bijscholing.

•  Doorgaan met onderzoek naar de mogelijkheden tot  
registratie van professionals die hulp verlenen aan  
anderen dan jeugdigen: in de leeftijd van 0 tot 100.

•  Voorlichting geven - middels website, brochures,  
nieuwsbrieven, enzovoorts - maar ook presentaties in 
het land over beroepsregistratie en tuchtrecht: over de 
nieuwste ontwikkelingen en betekenis daarvan voor  
de werkvloer.

•  Ook in 2020 haar kwaliteitssysteem ISO9001:2015  
hercertificeren.

•  Klankbordgroepbijeenkomsten houden met  
SKJ-geregistreerde professionals, die hun ervaringen 
delen met SKJ en verbeterpunten aandragen.

•  De uitkomsten van het onderzoek Vijf jaar SKJ  
Tuchtrecht publiceren en zo mogelijk de uitkomsten 
daarvan implementeren in de praktijk.
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Bestuurlijke voornemens 

‘ We maken er een 
mooi jaar van!’

In 2020 gaat SKJ door op de ingeslagen weg: zeker omdat de grootste instroom in de kamer Jeugd- en 
gezinsprofessionals lijkt te stabiliseren en ook veel professionals (vijf jaar na registratie) inmiddels 
zijn geherregistreerd. Daardoor is ook tijd en ruimte voor bezinning en aanpassing. Uiteraard, als het 
over de inhoud gaat, samen met de beroepsverenigingen en de andere stakeholders. 
Dat geldt voor zaken die bij (her)registratie en accreditatie een rol spelen én voor het tuchtrecht.
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Begroting 2020

Samenvatting staat van lasten Begroting 2020

Registraties  3.401.535
Accreditaties  252.141
Dag van de Jeugdprofessional  145.000
Overige opbrengsten  17.848
  __________ 
Opbrengsten  3.816.524
  __________
  
Personeelskosten  2.448.045
Afschrijvingen  188.671
Huisvesting  78.917
Kantoorkosten  36.454
Automatisering  211.194
Algemene kosten  55.046
Communicatie  152.284
Vergaderkosten bestuursorganen  35.100
Directe lasten  392.813
Dag van de Jeugdprofessional  200.000
Financiele baten en lasten  18.000
  __________ 
Totaal kosten  3.816.524
  __________
Resultaat  0
  __________  

  
Bilthoven, 10 maart 2020

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 
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