
 

 

  



 

Praat mee met de SKJ Klankbordgroep op woensdag 6 oktober a.s.  

THEMA: SAMEN LEREN, SAMEN GROEIEN 

 

SKJ is van, voor, door en mét professionals.   
Bij SKJ staat de professional centraal. We hebben de ambitie dat onze SKJ-geregistreerde 

professionals zich steeds meer eigenaar voelen van hun beroepsregistratie en de kwaliteit van hun 

professionele handelen.  

We nodigen jullie dan ook heel graag uit voor onze klankbordgroep met het thema: Samen leren, 

samen groeien.  

Tijdens deze bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal: 

• Moderniseren tuchtrecht voor Jeugd- en gezinsprofessionals en Jeugdzorgwerkers 

• Raad van Professionals 

 

Moderniseren tuchtrecht 

In 2020 heeft het onderzoeksbureau Nivel – in opdracht van het bestuur SKJ – een onafhankelijk 

evaluatie onderzoek gedaan naar het functioneren van het tuchtrecht voor jeugdprofessionals. Uit 

het onderzoek bleek dat het tuchtrecht door SKJ zorgvuldig wordt uitgevoerd. Maar een belangrijk 

doel van het tuchtrecht was dat professionals zouden kunnen leren van een klacht. Dat de 

professionaliteit zou worden vergroot. Daarin zijn er nog genoeg stappen te zetten. SKJ-

geregistreerde professionals zien tuchtrecht vooral als zwaar en bedreigend. Samen met de BPSW 

zijn we op zoek naar een systeem waarin het leren van de klacht én van elkaar meer centraal staat. 

Na de zomer start er een pilot voor de beroepsgroep Jeugd- en gezinsprofessionals en we gaan heel 

graag met jullie in gesprek over deze modernisering van het tuchtrecht. 

  

Raad van Professionals 

Bureaucratie. Wanneer je als organisatie of als persoon binnen een groter systeem moet 

functioneren ligt dit fenomeen al snel op de loer. We hoeven het jullie als jeugdhulpverleners vast 

niet uit te leggen wat voor een effect dit kan hebben op je dagelijkse werk.  

Bij SKJ willen we graag een menselijke organisatie blijven waarmee je contact kan opnemen wanneer 

je vragen hebt en waar je kan langskomen om bijvoorbeeld samen naar je herregistratiedossier te 

kijken. Het persoonlijke contact wat wij dagelijks hebben met onze jeugdprofessionals is heel 

waardevol. Zowel voor de professionals als voor onszelf. 

De stem van onze SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals is belangrijk en daarom willen we die nog 

vaker horen. Voor het komende jaar zijn we dan ook op zoek naar SKJ-geregistreerde professionals 

met een (positief) kritische blik die structureel willen meepraten over beroepsregistratie en 

tuchtrecht. Professionals die betrokken zijn met en trots zijn op hun beroepsregistratie en graag 

willen laten zien wat ze waard zijn. Op 6 oktober vertellen we je er graag meer over.  

 

We zien je heel graag aanstaande woensdag 6 oktober bij SKJ in Bilthoven.  

 

Aanwezigheid bij de SKJ Klankbordgroep levert 2 accreditatiepunten op voor het onderdeel Informeel 

leren. Reiskosten kunnen bij SKJ worden gedeclareerd. 


