Vacature | leden (aankomende) Raad van Professionals SKJ
Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft als doel vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de
kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. SKJ houdt een openbaar
register, waarin op dit moment ± 60.000 jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals,
psychologen en pedagogen staan geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van
vakbekwaamheid. De afgelopen jaren heeft SKJ een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment
werken er ruim 60 medewerkers op het bureau van SKJ. Daarnaast zijn er circa 100 commissie-,
collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.

Strategische koers 2021 – 2023
SKJ heeft haar missie en visie (Bureau - SKJ (skjeugd.nl ) aangescherpt en een strategische route
voor de komende drie jaar met bijbehorende doelstellingen geformuleerd.
De komende jaren gaat SKJ zich richten op de volgende vier strategische doelstellingen:
1. SKJ is het beroepsregister dat de kwaliteit borgt van professionals werkzaam met jeugdigen
en hun gezinnen. SKJ heeft de ambitie dat professionals zich in toenemende mate eigenaar
voelen van die kwaliteit. SKJ is van, voor, door én met professionals.
2. SKJ ontwikkelt het strategische partnerschap door. Vanuit haar taken en
verantwoordelijkheden werkt SKJ goed samen met beroepsgroepen en andere partijen in het
jeugddomein.
3. SKJ daagt professionals uit om te leren en zichzelf te ontwikkelen. SKJ streeft naar
registratietrots en faciliteert de lerende professional.
4. SKJ is een lerende organisatie, monitort en verbetert continu.
Bij SKJ staat de professional centraal. Het uitwerken van de strategische samenwerking met de
beroepsverenigingen ziet SKJ als een kans. Vanuit deze strategische samenwerking is SKJ ervan
overtuigd dat er positieve ontwikkelingen ontstaan waar professionals in hun werk van profiteren.

Van klankbordgroep naar Raad van Professionals
SKJ vindt het belangrijk om nauw in contact te staan met de geregistreerde professionals. Daartoe
vinder er jaarlijks de zogenaamde Klankbordgroepen plaats, waarin professionals hun blik op zaken
over beroepsregistratie en professioneel toezicht werpen en uitwisselen. De stem, meningen en
ervaringen vanuit de professionals in de klankbordgroep vindt SKJ van onschatbare waarde. Om te
zorgen dat professionals zich meer eigenaar gaan voelen van hun beroepsregistratie en de kwaliteit van
hun professioneel handelen willen wij de klankbordgroep een structureler karakter gaan geven.
Dit willen wij bereiken door de klankbordgroep te professionaliseren en om te vormen tot een
zogenaamde Raad van Professionals.

Wat ga je doen
•
•
•
•

De Raad van Professionals komt 2 keer per jaar samen.
De Raad van Professionals adviseert de directie en het managementteam gevraagd en
ongevraagd over alle zaken rondom de beroepsregistratie en het professioneel toezicht
van SKJ.
De Raad van Professionals stimuleert een goede samenwerking met relevante stakeholders,
kijkend vanuit het perspectief beroepsregistratie en professioneel toezicht.
SKJ als jeugdhulpprofessional vertegenwoordigen in het veld.
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Profiel leden van de toekomstige Raad van Professionals
•
•

•
•
•
•

Affiniteit hebben met de doelstellingen van SKJ en de professionaliseringsopgave in het jeugddomein;
Goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het jeugddomein op het gebied van
beroepsregistratie en opleidings- en scholingseisen, alsmede permanente educatie en
professioneel toezicht en hierop een visie hebben;
In het bezit zijn van een geldige SKJ-registratie;
In staat zijn om de organisatie op een juiste wijze van input te voorzien die bijdraagt aan de
kwaliteit van de beroepsregistratie en het professioneel toezicht;
Een ondernemende instelling hebben;
Maatschappelijk betrokken zijn.

Aanvullingen voor specifieke aandachtgebieden en rollen
Binnen de Raad van Professionals is een evenwichtige afspiegeling en vertegenwoordiging gewenst;
• van zowel mannen als vrouwen;
• vanuit de drie verschillende beroepsgroepen;
• vanuit de verschillende branches binnen het jeugddomein.
De drie beroepsgroepen binnen SKJ zijn:
• Jeugd- en Gezinsprofessionals;
• Psychologen op master en postmaster niveau;
• (Ortho) Pedagogen op master en postmaster niveau.

De te onderscheiden branches binnen het jeugddomein zijn:
•
•
•
•
•

Jeugdzorg Nederland;
Associatie wijkteams;
Gemeenten;
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;
Geestelijke gezondheidszorg.

Vergoeding
Er wordt een vergoeding betaald in de vorm van een vacatievergoeding van SKJ. Daarnaast kunnen
reiskosten in rekening worden gebracht.

Nadere inlichtingen of solliciteren
Meer informatie over de Raad van Professionals kun je verkrijgen bij Jacky Stuifmeel, directeur SKJ.
Mailadres: j.stuifmeel@skjeugd.nl, telefoonnummer: 06 – 51 41 68 99. Informatie over SKJ kun je
vinden op de website van SKJ: SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl)
De inschrijftermijn voor deze functie(s) sluit op 15 augustus 2022.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 07 september 2022, in de middag en avond. Indien je direct
op deze vacature wilt solliciteren, kun je je motivatiebrief met CV voor 14 augustus per e-mail sturen
naar: personeelszaken@skjeugd.nl.
Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise je deze functie wilt vervullen.
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