
 

 
Betreft: Herstelactie SKJ 
 
 
 
Geachte werkgever, 
 
Binnen het project vooraanmelden hebben wij geconstateerd dat vanaf 1 juli 2015 een groep 
professionals die niet in de jeugdzorg werkzaam is zich als jeugdzorgwerker bij SKJ heeft 
geregistreerd in plaats van vooraangemeld.  
 
Beroepscode en tuchtrecht 
De beroepscode die professionals bij de registratie jeugdzorgwerker onderschrijven is niet vanuit de 
eigen beroepsgroep (van sociaal werkers (maatschappelijk werkers en jongerenwerkers), 
thuisbegeleiders, cliëntondersteuners en professionals werkzaam in de jeugd GGZ en 
gehandicaptenzorg) opgesteld. Bovendien vallen professionals door hun registratie ook onder het 
tuchtrecht van de jeugdzorgwerker.  
 
Vooraanmelden 
Daarom biedt het Kwaliteitsregister Jeugd voor deze groep onbedoeld geregistreerde professionals 
de mogelijkheid om zich via hun werkgever om te laten zetten naar vooraanmelden. Vooraanmelden 
is gratis. De status van een vooraangemelde professional is gelijk aan die van een geregistreerde 
professional. Dat betekent dat werk, dat volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een 
geregistreerd professional moet worden gedaan, zowel door geregistreerde als vooraangemelde 
professionals kan worden uitgevoerd. 

Omzetten 
In de bijlage sturen wij u een lijst voor het opgeven van de medewerkers in uw organisatie die – 
indien gewenst – van hun registratie een vooraanmelding kunnen maken. Het gaat dus om 
medewerkers die zich op basis van hun hsao-diploma hebben geregistreerd als jeugdzorgwerker, 
maar feitelijk niet werkzaam zijn in de jeugdzorg (voormalig door de provincie gefinancierde 
jeugdzorg). In uw werkgeversaccount kunt u zien welke van uw medewerkers geregistreerd of 
vooraangemeld zijn. 
 
Lijst invullen 
Wij willen u vragen de gevraagde gegevens op de lijst voor deze medewerkers in te vullen en de 
medewerker zelf te laten tekenen. Met deze ondertekening verklaren zij akkoord te gaan met het 
omzetten van hun account naar een vooraanmelding. Tevens verklaren zij zich te realiseren dat 
opnieuw registreren als jeugdzorgwerker niet mogelijk zal zijn als ze niet voldoen aan de op dat 
moment geldende registratievoorwaarden. Het gaat hier met name om professionals met een hsao-
diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker behaald voor 1 januari 2017.  
 
Controleren en mailen 
Vervolgens controleert u de namen van de professionals en ondertekent u iedere pagina. Hiermee 
geeft u aan akkoord te gaan met het omzetten van uw werknemers naar een vooraanmelding.  



 

Is de lijst volledig ingevuld en ondertekend, dan verzoeken wij u vriendelijk deze in te scannen en te 
mailen naar: vooraanmeldenjeugd@skjeugd.nl ter attentie van Johanna Verboom.  
 
Eenmalige creditfactuur 
Op basis van uw lijst zullen wij eenmalig een creditfactuur opmaken en de betaalde registratiegelden 
terugstorten op uw rekening. Daarom verzoeken wij u vriendelijk ook uw IBAN-nummer en de naam 
van de rekeninghouder te vermelden. 
 
Registerpasjes 
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk de registerpasjes van de voor vooraanmelding opgegeven 
professionals in te zamelen en naar SKJ te retourneren. Het adres: Kwaliteitsregister Jeugd, Jan van 
Eijcklaan 2, 3723 BC Bilthoven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Kwaliteitsregister Jeugd 

 

 

Stappenplan herstelactie 
x U kunt in uw werkgeversaccount zien wie geregistreerd is en 

bepalen wie voor vooraanmelding in aanmerking komt 
x U vult de medewerkers op de lijst in 
x Medewerkers tekenen de lijst  
x U controleert de lijst en ondertekent zelf ook 
x U geeft uw IBAN-nummer en naam rekeninghouder op 
x U mailt de lijst naar vooraanmelden@skjeugd.nl 
x SKJ zet de registratie om naar vooraanmelding 
x U ontvangt eenmalig een creditfactuur 
x U verzamelt registerpasjes en stuurt deze naar SKJ 
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