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Doelen van de Jeugdwet 
 

Nieuw stelsel moet ertoe leiden dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten 
ontwikkelen en naar vermogen participeren in de nieuwe samenleving.  

 

Er wordt ingezet op een transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen 
naar:  

 

• preventie en eigen kracht 
 

• integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt “één gezin, één plan, één regisseur” 
 

• demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren 
 

• eerder de juiste hulp op maat (specialistische zorg aan de voorkant) 
 

• meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden.  
 

 

Rol van de professional verandert.  



Professionalisering 
 

• De Jeugdwet schaart allerlei verschillende professionals, die nu nog in verschillende 
sectoren werken, onder één nieuwe begrip: jeugdhulp.  

 

 

• De professional krijgt – naast de jongere – een centrale rol. De ruimte om te handelen én de 
verantwoordelijkheden van de professional zijn onder de Jeugdwet groter en anders dan nu 
het geval is.  
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Wet – AMvB - Kwaliteitskader 
 

• De Jeugdwet verplicht aanbieders om verantwoorde hulp 
te leveren. 

 

• Aanbieders hebben de verplichting het werk zo moeten 
toedelen, dat dat ten goede komt aan de kwaliteit van de 
geboden jeugdhulp.  

 

• Wat verantwoord werk toedelen is, staat vermeld in norm 
van de verantwoorde werktoedeling: bepaalde taken door 
een geregistreerd professional. 

 

• In het Kwaliteitskader Jeugd is de norm van de 
verantwoorde werktoedeling geconcretiseerd / 
geoperationaliseerd 
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Verantwoorde (jeugd)hulp 
• De Jeugdwet verplicht aanbieders om verantwoorde hulp 

te leveren. 

 

• Verantwoorde hulp = hulp van goed niveau, die in ieder 
geval: 

– veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt 
verleend, en 

– die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of 
ouder. 

 

• Aanbieders hebben de verplichting het werk zo moeten 
toedelen, dat dat ten goede komt aan de kwaliteit van de 
geboden jeugdhulp.  

 

• Wat verantwoord werk toedelen is, staat vermeld in norm 
van de verantwoorde werktoedeling 
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Vakbekwaamheid 
 

• Vakbekwaamheid als centraal vertrekpunt 

 

• Grotere professionele ruimte vraagt dat de professional vakbekwaam is, over het goede 
gereedschap beschikt en beroepsethische normen hanteert als uitgangspunt voor zijn 
handelen.  

 

• Vakbekwaam is het in staat zijn om een beroep uit te oefenen volgens de voor de 
beroepsgroep geldende eisen. Dat betekent dat de professional toegerust moet zijn voor de 
specifieke taak waarmee hij wordt belast. 

 

• Door middel van beroepsregistratie tonen professionals in de jeugdhulp vakbekwaamheid 
aan.  

 

• Cliënten zijn er daardoor van verzekerd dat ze geholpen worden door geregistreerde én 
vakbekwame professionals die een bepaald beroep uitoefenen.  

 



Norm van de verantwoorde werktoedeling 
 

Aanbieders moeten werk toedelen aan geregistreerde jeugdprofessionals, tenzij zij kunnen 
verantwoorden dat toedeling van het werk aan niet geregistreerde jeugdprofessionals de kwaliteit 
niet nadelig beïnvloedt  

 

Principe van de norm: 

 

 Hoofdregel = geregistreerd professional met benodigde kennis en vaardigheden voor de taak 

 

Pas toe : Deel het werk toe aan een geregistreerde professional (in het kwaliteitsregister jeugd of in 
het BIG-register) en draag er zorg voor dat de geregistreerde professional kan werken volgens de 
geldende professionele standaard 

 

 Tenzij = niet-geregistreerd professional 

 

Of leg uit: Deel het werk toe aan een niet-geregistreerde professional als je aannemelijk kan maken 
dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit 





Programma Professionalisering Jeugdhulp  
 

 Vervolg op het Kwaliteitskader Jeugd  

 Uitwerken en implementeren van het Kwaliteitskader Jeugd  

 Werkt het in de praktijk?  

 Stimuleren verder e professionalisering en transformatie 

 

Drie programmalijnen:  

 

1. Werkagenda 

2. Herijking en evaluatie  

3. Beroepsregistratie 



Beroepsregistratie 
Wat te doen  

 

• Professionals op hbo-niveau en hoger die werkzaamheden uitvoeren waarvoor 
‘registratie vereist is’ moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (bij het 
SKJ) of in het BIG-register 

 

• Gefaseerde invoering registratie voor professionals die zich nu nog niet kunnen 
registeren: 

 

– Uiterlijk 1 januari 2016 vooraanmelden bij het SKJ, een eerste stap richting 
beroepsregistratie  

– (Her-)registratie-eisen worden ontwikkeld in 2016-2017 

– Daarna volledige registratie 


