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Inleiding
Met de meeste kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed. Maar soms is tijdelijke of
structurele ondersteuning nodig. Dankzij de Jeugdwet kunnen jeugdigen en gezinnen
dan rekenen op de juiste hulp: veilig, effectief en cliëntgericht. Deze hulp kan bestaan
uit uiteenlopende vormen van ondersteuning aan kinderen, jongeren én hun ouders of
verzorgers, waaronder jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Die jeugdhulp dient uiteraard van goede kwaliteit te zijn, en daarom zijn in de Jeugdwet
kwaliteitseisen gesteld aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners.
Deze kwaliteitseisen krijgen gestalte in de norm van de verantwoorde werktoedeling.
De norm schrijft voor dat voor bepaalde taken geregistreerde professionals moeten worden
ingezet. Voor andere uit te voeren taken is het mogelijk om niet-geregistreerde professionals
in te zetten. Voor de afweging en onderbouwing daarvan is het Kwaliteitskader Jeugd een
hulpmiddel.
Dit roept veel vragen op over de inzet van verschillende professionals. Wanneer moeten
geregistreerde professionals worden ingezet, en wanneer kan ook met niet-geregistreerde
professionals worden gewerkt? Op basis waarvan moet deze afweging gemaakt worden en
hoe bewaak ik als gemeente dan de kwaliteit? Op deze én meer vragen vindt u antwoord in
deze folder.

1. Wat is beroepsregistratie?
Beroepsregistratie is een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren. In de
Jeugdwet is beroepsregistratie geïntroduceerd als een middel om kwaliteit, vakmanschap
en verantwoorde hulp te borgen. In bepaalde situaties of voor bepaalde werkzaamheden
moeten professionals op hbo, hbo-plus, wo en wo-plus niveau geregistreerd zijn. Registratie
in het BIG-register (artikel 3 beroepen: artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten,
GZ psychologen, orthopedagoog generalisten) of in de verschillende kamers binnen het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning van een
niveau van de vakbekwaamheid van professionals. Bij vraag 3 vindt u meer informatie over
het SKJ- en BIG-register.
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De eisen voor SKJ-beroepsregistratie zijn erop gericht om het vak als (ortho)pedagoog,
psycholoog of Jeugd- en gezinsprofessional bij te houden. Dit staat los van welke functie
wordt uitgevoerd.
Een beroepsgeregistreerde professional verbindt zich met de normen en standaarden die de
beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals en is hier tuchtrechtelijk op aan te spreken.
Met beroepsregistratie laten professionals zien welk vakbekwaamheidsniveau ze beheersen.
Daarnaast zetten zij zich in om zich vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen en te blijven leren
door bij- en nascholing te volgen en door te reflecteren op hun professioneel handelen.

2. Waarom
	
moeten jeugdprofessionals
zich registeren?
Het werken met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers vraagt om specifieke expertise.
Beroepsregistratie laat aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat professionals de
ervaring, kennis en vaardigheden bezitten om goede hulp te bieden in complexe situaties.
Ook tonen professionals hiermee aan continu te werken aan hun vakbekwaamheid, dat zij
investeren in de kwaliteit van hun vakkennis en zich conformeren aan de ethische normen
van hun beroepsgroep.
Het werken met geregistreerde professionals in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit
voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit (art. 5.1.1 Besluit Jeugdwet) staat onder meer
dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden
gedaan, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat het inzetten van niet- geregistreerde
professionals de kwaliteit van de uitvoering niet negatief beïnvloedt. Dit wordt de 
tenzij-bepaling genoemd.
Is er sprake van crisis, een onveilige omgeving, een levensbedreigende situatie, kent de
situatie van de cliënt een sterk wisselend verloop of zijn er meerdere problemen tegelijkertijd
en is niet duidelijk wat de achterliggende oorzaak van de complexe problematiek is?
Dan moet een geregistreerde professional worden ingezet.
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2b.	Wanneer kunnen niet geregistreerde
professionals worden ingezet?
Er kan ook sprake zijn van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij
de risico’s zijn in te schatten. In dat geval kunnen ook niet-geregistreerde professionals
handelingen, taken of activiteiten uitvoeren en verantwoordelijkheden dragen. Hierbij geldt
voor alle professionals dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij
uitvoeren.
Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kunnen professionals (samen met hun werkgever
of met de gemeente zelf) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt.

3. 	Waar kunnen professionals zich
registreren?
Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het
jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een
geregistreerd professional vragen, kunnen zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ). Voor een aantal BIG-geregistreerde beroepen is de bevoegdheid behorende bij de
beroepsregistratie gelijkgesteld aan een SKJ-registratie.
Registratie in het BIG-register artikel 3 (als arts, verpleegkundige, gezondheidszorg
psycholoog, psychotherapeut of NVO orthopedagoog generalist) is gelijkwaardig aan
registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Specialisten met een artikel 14 BIG-registratie
hebben ook een artikel 3 BIG-registratie en kunnen op grond daarvan ingezet worden voor
het verlenen van jeugdhulp en jeugdbescherming.
Ook professionals die geregistreerd zijn in het BIG-register artikel 34 hoeven zich niet te
registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is expliciet opgenomen in het Kwaliteitskader
Jeugd. De in artikel 34 geregistreerde professionals kunnen jeugdhulp verlenen op basis van
de tenzij-bepaling.
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3b. Bevoegd - bekwaam
Wanneer professionals middels een beroepsregistratie bevoegd zijn voor het uitvoeren
van bepaalde werkzaamheden wil dat niet direct zeggen dat men ook vakbekwaam is.
Vakbekwaam zijn houdt in dat professionals in staat zijn om een beroep uit te oefenen
volgens de voor de beroepsgroep geldende professionele standaard. Dat betekent dat steeds
die professional moet worden ingezet die past bij de vraag van de cliënt, die beschikt over de
noodzakelijke vakbekwaamheid en die handelt volgens de beroepsethische normen. Binnen
iedere beroepsgroep zijn er professionals met diverse niveaus van vakbekwaamheid (van
startende professionals en professionals met aanvullende bij- of nascholing tot professionals
die een beroep op specialistenniveau uitvoeren).
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4.	Moeten alle professionals die
werkzaam zijn binnen het
jeugddomein in mijn gemeente zich
registreren?
Niet iedere professional die jeugdhulp in uw gemeente verleent, hoeft geregistreerd te
zijn. Een professional hoeft zich alleen te registeren als hij of zij werkzaamheden uitvoert
die volgens het afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde
professional moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt gelet op de aard van de taak,
verantwoordelijkheid, handeling (werkzaamheden) of cliëntsituatie. De taken die een
professional uitvoert vormen dus het uitgangspunt, niet de titel van de functie van de
professional.
De combinatie van professional gerelateerde indicatoren en cliënt gerelateerde indicatoren
bepaalt welke vakbekwaamheid nodig is. De cliënt gerelateerde indicatoren zijn het
uitgangspunt en bepalen of er sprake is van een situatie waarin een niet-geregistreerde
professional zelfstandig kan werken, of dat de inzet van een geregistreerde professional
noodzakelijk is. De verantwoordelijkheden, taken en activiteiten van de niet-geregistreerde
professional zijn hoofdzakelijk gericht op de uitvoering. De geregistreerde professionals
hebben een cruciale rol bij beoordeling, besluitvorming en vaststelling (naast hun rol in de
uitvoering).
Soms is het goed of zelfs noodzakelijk voor de hulp als een niet-geregistreerde professional
wordt ingezet. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de tenzij-bepaling uit de Jeugdwet.
Kort gezegd houdt die bepaling in dat een niet-geregistreerde professional met bepaalde
taken belast mag worden als de werkgever aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van de
uit te voeren taken daardoor niet nadelig wordt beïnvloed of als dit noodzakelijk is voor de
kwaliteit van de uit te voeren taken. De tenzij-bepaling is toepasbaar in situaties waarbij
normaliter wél om de inzet van een geregistreerde professional wordt gevraagd.
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5.	Hoe zie ik als gemeente toe op
de aanbieder en of deze werkt
volgens de norm verantwoorde
werktoedeling?
Als gemeente dient u zich ervan te verzekeren dat de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde
instelling en de organisatie die toegang verleent, in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake
de norm van de verantwoorde werktoedeling (art.2.7 derde lid Jeugdwet). Met deze norm van
de verantwoorde werktoedeling heeft de wetgever beoogd de kwaliteit van de jeugdhulp en
jeugdbescherming te bevorderen.
Van de werkgever wordt verwacht dat zij de organisatie zo inricht dat dit redelijkerwijs leidt
tot verantwoorde hulp (art. 4.1.1 tweede lid Jeugdwet). Bij het toedelen van werkzaamheden
dient de werkgever de norm van de verantwoorde werktoedeling toe te passen.
Het Kwaliteitskader Jeugd is daarbij een leidraad.
Bij de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling moet door de werkgever
verantwoord kunnen worden dat een geregistreerde, dan wel een niet-geregistreerde
professional wordt ingezet voor een taak. En of daarbij voldoende rekening gehouden wordt
met de voor die taak noodzakelijke kennis en vaardigheden van de professional.
Als gemeente kunt u dus nagaan of de jeugdhulpaanbieder de norm verantwoorde
werktoedeling toepast. De jeugdhulpaanbieder zelf is verantwoordelijk voor de inzet van
(niet) geregistreerde professionals.
Als inkopende gemeente kunt u zich ervan verzekeren dat een aanbieder van jeugdhulp
goede kwaliteit van jeugdhulp biedt, door onder andere in gesprek te gaan over:
• jaarverslagen van de aanbieder;
•	beleidsnotitie over de invulling van de norm verantwoorde werktoedeling door de
werkgever;
• rapport(en) van een van de Inspecties over de betreffende aanbieder;
•	het voeren van evaluatiegesprekken waarbij cliënten en jeugdprofessionals betrokken zijn.
Is er voldoende passende hulp beschikbaar en wat kan er beter?;
• beleidsdoelen gemeenten en outcome data.
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6.	Hoe bewaak ik als inkopende
gemeente van jeugdhulp de kwaliteit
als er wordt gewerkt met zowel
geregistreerde als niet-geregistreerde
professionals?
De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om het werk toe te delen volgens de norm
van de verantwoorde werktoedeling. Veel werkgevers hebben zowel geregistreerde als
niet-geregistreerde professionals in dienst. Tenslotte zijn niet voor alle taken SKJ- of
BIG-geregistreerde professionals nodig. De werkgever dient aan te kunnen geven hoe hij het
werk toebedeelt en welke afspraken er gelden als geregistreerden en niet-geregistreerden
samenwerken.
Als er bepaalde specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn voor passende hulp die niet
beschikbaar is binnen de organisatie, kan een professional van buiten de organisatie worden
ingeschakeld. Hiervoor kan de gemeente vragen welke ketenafspraken er zijn gemaakt.
In de folder ‘Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals’
vindt u de veldafspraken die zijn gemaakt als geregistreerden en niet-geregistreerden
samenwerken. In gesprek met de aanbieder kunt u nagaan welk beleid de werkgever voert en
hoe hij in de praktijk uitvoering geeft aan de veldafspraken.

7.	Kan een geregistreerde professional
ingezet worden op alle taken binnen
het jeugddomein?
Verschillende vraagstukken vragen om verschillende expertises. Geen enkele professional beschikt
over alle kennis en vaardigheden die binnen het gehele jeugddomein nodig zijn. Welke taken
een professional die werkzaam is binnen uw gemeente kan uitvoeren, hangt af van de kennis en
vaardigheden van de professional. Werkgevers moeten de taken van professionals toebedelen
passend bij de specifieke kennis en vaardigheden van de geregistreerde professional. Op grond
van hun beroepscode mogen professionals zelf alleen taken aannemen die passen binnen hun
kennis en vaardigheden. Professionals moeten hiervoor hun professionele en persoonlijke grenzen
en beperkingen kennen en daar open over zijn. Waar nodig roepen zij deskundig advies en
ondersteuning in en verwijzen zij de cliënt zo nodig door.
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8.	Kunnen ook niet-geregistreerde
professionals taken uitvoeren in het
kader van de Jeugdwet?
Ja, ook niet-geregistreerde professionals zijn onmisbaar om taken uit te voeren binnen
het jeugddomein. Ook voor hen geldt dat ze taken uitoefenen waarvoor ze de kennis en
vaardigheden bezitten. Welke handeling, situatie, doelgroep en verantwoordelijkheid om de
inzet van een geregistreerde of niet-geregistreerde professional vraagt, kan aan de hand van
cliënt- en professional-gerelateerde indicatoren worden bepaald. Dat staat nader uitgewerkt
in het Kwaliteitskader Jeugd en het daarin opgenomen afwegingskader.
•	Jeugdprofessionals - zoals preventiemedewerkers en jongerenwerkers die zich richten op
collectieve voorzieningen of werkzaam zijn in het preventieve kader - hoeven zich niet te
registeren, tenzij zij taken uitvoeren die vallen onder de norm verantwoorde werktoedeling.
•	Jeugdprofessionals werkzaam op mbo-niveau en niet-geregistreerde professionals kunnen
werk toebedeeld krijgen als:
- de problematiek en context voorspelbaar zijn;
- de risico’s zijn in te schatten;
- er sprake is van een veilige omgeving;
- er geen levensbedreigende situatie is;
- de problemen zijn gestabiliseerd;
- ze beschikken over de juiste kennis en kunde voor de taak die zij krijgen toebedeeld.
•	Ook voor taken waar een geregistreerde jeugdprofessional voor nodig is, kan de werkgever
besluiten een niet-SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional in te zetten als hij
aannemelijk kan maken dat dit de kwaliteit van de hulp niet nadelig beïnvloedt of deze
juist doet toenemen. De werkgever maakt dan gebruik van de tenzij-bepaling. Paramedici
en vaktherapeuten kunnen zich bijvoorbeeld niet registreren in het Kwaliteitsregister
Jeugd of het BIG-register. Voor beide groepen geldt dat zij een eigen specialisme hebben
en ingezet kunnen of soms zelfs moeten worden voor het verlenen van zorg, hulp en
ondersteuning aan jeugdigen.
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9.	Onder welke voorwaarden kan een
niet-geregistreerde professional
binnen het jeugddomein aan het
werk?
Dat kan als er na een zorgvuldige afweging verantwoorde hulp kan worden geleverd. In
het Kwaliteitskader Jeugd hebben alle veldpartijen afgesproken dat in beginsel altijd wordt
gewerkt met geregistreerde professionals. Dit geldt voor de specifieke werkzaamheden die
vragen om de inzet van een geregistreerde professional.
Middels het Kwaliteitskader Jeugd maakt de werkgever de afweging of er een geregistreerde
professional ingezet dient te worden of maakt aannemelijk dat werktoedeling aan anderen
niet leidt tot kwaliteitsverlies (of zelfs nodig is om de kwaliteit te borgen).
Er zijn verschillende situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde
professionals, bijvoorbeeld:
•	Als het wenselijk is dat een niet- geregistreerde professional wordt ingezet. Bijvoorbeeld
omdat er al een bestaande band is tussen cliënt en professional, vanwege de ervaring van
de professional of aansluiting van de professional met de doelgroep. In dergelijke situaties
kan de inzet van een niet-geregistreerde professional in combinatie met een geregistreerde
professional er juist voor zorgen dat goede en verantwoorde hulp op maat geboden
wordt. Het gaat dan om cliënt gerelateerde indicatoren waarvoor een geregistreerde moet
worden ingezet, en professional gerelateerde handelingen waarvoor een niet-geregistreerde
professional kan worden ingezet.
•	Als het werkzaamheden betreft waarvoor professionals op mbo-niveau kunnen worden
ingezet.
•	Als professionals werkzaamheden uitvoeren waarvoor de inzet van een niet-geregistreerde
professional mogelijk is. Zij hoeven zich niet te registreren.
•	Als professionals werken ‘onder verantwoordelijkheid van’. Een niet-geregistreerde
professional kan werken onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional,
bijvoorbeeld in een opleidingssituatie. Zo kan de niet-geregistreerde professional
werkzaamheden uitvoeren waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat
daarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit stelt uiteraard wel eisen
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aan de wijze waarop de ‘onder verantwoordelijkheid van’-constructie wordt uitgewerkt.
Deze constructie vraagt een actieve rol van de geregistreerde professional. Professionals
blijven altijd verantwoordelijk voor het eigen handelen, ook wanneer zij ‘onder
verantwoordelijkheid van’ werken.
•	Als, zoals opgenomen in het Besluit Jeugdwet, de inzet van een geregistreerde professional
niet nodig is en dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit.
Dit geldt bijvoorbeeld voor paramedici en vaktherapeuten. Zij kunnen op basis van de
tenzij-bepaling worden ingezet.

10. M
 oeten professionals uit de
wijkteams die werken met de
doelgroep 0 tot 100 jaar a
 llemaal
SKJ-geregistreerd zijn?
De wijkteams die werken met 0- tot 100-jarigen hebben een divers samengesteld team
nodig om verantwoorde hulp te kunnen bieden aan de betreffende doelgroep. Van de
professionals in deze wijkteams wordt verwacht dat zij generalistisch werken en aanvullende,
specifieke expertise hebben passend bij de hulpvraag van de specifieke doelgroep. Ook voor
professionals binnen het wijkteam geldt dat het afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd
helpt om af te wegen welke taken door een geregistreerde dan wel een niet-geregistreerde
professional kunnen worden uitgevoerd.

12

11. 	Moet een professional die werkt
volgens een pgb-constructie ook
SKJ-geregistreerd zijn?
Wanneer hulp wordt geboden in de vorm van een pgb, dan dient u als gemeente zich ervan te
verzekeren dat deze hulp van goede kwaliteit is en de norm van verantwoorde werktoedeling
wordt nageleefd. De norm van verantwoorde werktoedeling is zowel van toepassing op
zorg in natura als jeugdhulp onder de pgb-constructie. Betreft het pgb-hulp waarvan
vastgesteld kan worden dat het taken betreft die vallen onder de norm van de verantwoorde
werktoedeling dan is een SKJ- of BIG-registratie nodig. Maar ook hier kan gebruikgemaakt
worden van de tenzij-bepaling, zoals bij de inzet van vaktherapeuten of paramedici.
Pgb-hulp die zich richt op praktische ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven
vraagt meestal niet om een SKJ- of BIG-registratie.
In de folder ‘pgb jeugdhulp en de inzet van de juiste professional’ leest u meer hierover.

12.	Dien ik als gemeente na te gaan
of de professionals die jeugdhulp
bieden in mijn gemeente allemaal
zijn geregistreerd?
Nee, de gemeente is niet verplicht na te gaan of iedere professional is geregistreerd.
De gemeente hoeft geen registratienummers van professionals uit de gemeente op te vragen.
In het gesprek met de aanbieders kan een van de onderwerpen zijn hoe de werkgever/
aanbieder zijn organisatie inricht, zodat verantwoorde hulp wordt geboden (art. 4.1.1 tweede
lid Jeugdwet).
U vindt in de folder ‘Basiskennis over de norm van verantwoorde werktoedeling en
beroepsregistratie jeugdhulp’ meer informatie over de rol van de gemeente bij het inkopen
van jeugdhulp.
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Begrippenlijst
BIG-register
BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In het BIG-register zijn apothekers, artsen, bachelor medisch
hulpverleners, fysiotherapeuten, geregistreerd-mondhygiënisten, gezondheidszorgpsychologen, klinisch technologen, orthopedagoog
generalisten, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen opgenomen.
Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen.

Kwaliteitskader Jeugd
Het Kwaliteitskader Jeugd beschrijft in welke situaties, omstandigheden en/of voor welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden
een geregistreerde professional moet worden ingezet (of een beroepsbeoefenaar die werkt in combinatie met, of onder
verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional), én het bakent af in welke gevallen en/of voor welke werkzaamheden een
niet-geregistreerde professional kan worden ingezet. Het Kwaliteitskader Jeugd biedt werkgevers een leidraad bij het maken van een
afweging bij de werktoedeling. Uiteraard moeten daarbij de taken zo worden toebedeeld dat juist die professional, die beschikt over
de noodzakelijke kennis en vaardigheden passend bij de werkzaamheden, wordt ingezet. Deze professional moet zodanig worden
ingezet dat deze kan werken met in achtneming van zijn professionele standaard. De Inspecties zullen hun toetsingskader ten aanzien
van de norm van verantwoorde werktoedeling baseren op het Kwaliteitskader Jeugd.

Norm verantwoorde werktoedeling
De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en
jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) tot:
1. het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
2.	het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
3.	het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.
In de Jeugdwet staat dat alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming de norm moeten toepassen. De norm draagt eraan
bij dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Uitgangspunt is dat professionals geregistreerd
zijn, tenzij de aanbieder aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van
de hulp of aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp
(Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1 lid 2).
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Professionele standaard
De professionele standaard is een handelingskader voor professionals in een specifiek beroep of sector. De professionele standaard
bestaat over het algemeen uit twee componenten: een vakinhoudelijke en een ethische component. Een voorbeeld van een
vakinhoudelijke standaarden zijn de richtlijnen in de Jeugdhulp. De ethische component van de professionele standaard wordt
door een beroepsgroep onder andere in de beroepscode geconcretiseerd. Iedere beoefenaar van een beroep met een professionele
standaard dient deze als leidraad voor het handelen te hanteren, of hij nu geregistreerd is of niet. Geregistreerde professionals zijn
echter binnen tuchtrechtelijk kader aan te spreken op het handelen conform de beroepsstandaard.

SKJ-register
SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. In het SKJ-register zijn jeugdprofessionals opgenomen die werken op hbo-niveau
of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een
geregistreerd professional vragen. Met een SKJ-registratie laten jeugdprofessionals aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien
dat zij ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten jeugdprofessionals hiermee
zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van hun vak.

Tenzij-bepaling
De tenzij-bepaling luidt als volgt: De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan andere dan geregistreerde professionals
met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet
nadelig wordt beïnvloed of dat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van de uit te voeren taak.
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Over SKJ
Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de
jeugdsector en is officieel erkend door de ministers van Volksgezondheid,
Welzijn & Sport en van Veiligheid & Justitie. Binnen SKJ is een uniek samen
werkingsmodel tot stand gebracht tussen werkgevers, gemeenten en beroeps
verenigingen dat waakt over de eisen waaraan geregistreerde professionals moeten
voldoen.
Voor meer informatie over registratie van jeugdprofessionals kunt u terecht op
www.skjeugd.nl. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact met ons
opnemen via info@skjeugd.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur via 030 - 30 36 477.

SKJ
Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond registratie van jeugdprofessionals?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via webmaster@skjeugd.nl.
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