
Geactualiseerd Kwaliteitskader Jeugd  
nu beschikbaar!
Het geactualiseerde Kwaliteitskader Jeugd is nu 
digitaal beschikbaar. Het kwaliteitskader ondersteunt 
gemeenten, werkgevers en aanbieders en professionals  
van jeugdhulp en jeugdbescherming bij het toepassen 
van de norm van de verantwoorde werktoedeling. 

 Het Kwaliteitskader Jeugd sluit nog  
beter aan bij wat nodig is om goede  
en verantwoorde hulp te bieden

In 2015 is voor het eerst gewerkt met het Kwaliteitskader 
Jeugd. Op basis van de ervaringen die in de praktijk 
zijn opgedaan, is het eind 2015 geactualiseerd en 
aangescherpt. Het sluit hierdoor nog beter aan bij wat 
nodig is om goede en verantwoorde hulp te bieden.
Daarnaast zijn in het kwaliteitskader drie ontwikkelingen 
binnen het jeugdhulpdomein verder uitgewerkt:
•  Het toenemende belang van professionalisering voor 

de kwaliteit van hulp, waarbij professionalisering 
meer is dan beroepsregistratie alleen.

•  De belangrijke bijdrage die niet-geregistreerde 
professionals hebben bij het verlenen van 
verantwoorde hulp.

•  De inzet van niet-geregistreerde professionals onder 
verantwoordelijkheid van of in combinatie met 
geregistreerde professionals.

Het afwegingskader dat als hulpmiddel is opgenomen  
in het Kwaliteitskader Jeugd, is ongewijzigd gebleven. 

Oefenplatforms: leren werken met  
het Kwaliteitskader Jeugd
Tijdens oefenplatforms gaan werkgevers, aanbieders en 
professionals met elkaar in gesprek over hoe je op een 
verantwoorde manier werk toedeelt en hoe je daarbij 
het Kwaliteitskader Jeugd gebruikt. De drie elementen uit 
de norm van de verantwoorde werktoedeling vormen de 
basis voor het gesprek:
•  Het inzetten van geregistreerde of niet-geregistreerde 

professionals.
•  Het inzetten van professionals met de juiste kennis en 

vaardigheden.
•  Professionals worden door werkgevers in staat gesteld 

te werken volgens hun professionele standaarden.
Vragen waar we mee aan de slag gaan, zijn onder meer: 
Waar lopen organisaties tegenaan bij het toepassen van 
de norm van de verantwoorde werktoedeling en het 
Kwaliteitskader Jeugd? Hoe wordt de afweging gemaakt 
om geregistreerde of niet-geregistreerde professionals 
met de juiste kennis en vaardigheden in te zetten?  
Hoe worden de begrippen uit het Kwaliteitskader Jeugd 
geïnterpreteerd? 

Wilt u na de zomer deelnemen aan een oefenplatform  
bij u in de regio? Houd dan onze website in de gaten. 

Ontbijttafels Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk
Hoe ervaart u het werken met het Kwaliteitskader Jeugd? 
Speciaal voor vroege vogels bieden we ontbijttafels aan 
over het Kwaliteitskader Jeugd. Tijdens de ontbijttafel 
wisselt u met andere organisaties uw ervaringen met het 
Kwaliteitskader Jeugd uit. De ontbijttafels zijn van 8.30 
tot 10.00 uur bij een gastorganisatie waar een geheel 
verzorgd ontbijt klaarstaat. Vanaf 8.15 uur heten we u 
welkom. De organisatie en gespreksleiding is in handen van 
PJ&J. Meer informatie en aanmelden via de website.
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http://professionaliseringjeugdhulp.nl
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Printversie-Afwegingskader-A3.pdf
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/kalender
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Uitnodiging-Ontbijttafels-PJJ-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf


Oproep Samen beter, Beter samen
De ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen zet 
zich in 2016 en 2017 in om het gedachtegoed van de 
transformatie te versterken. Het gaat dan onder meer 
om het gedachtegoed rondom cliëntgericht werken. 
Samen met professionals, kinderen/jongeren en hun 
naasten, aanbieders en gemeenten wordt in de praktijk 
en werkende weg geleerd en gereflecteerd. Dit gebeurt 
door ervaringen uit de praktijk te delen, verder te 
ontwikkelen en als kennis te ontsluiten. De elementen uit 
de gemeenschappelijke basis die voor alle professionals 
geldt, staan daarbij centraal. 

Heeft u praktijkervaringen die goed werken? Kent u 
mooie initiatieven? Of nieuwe werkwijzen? Lees dan 
verder op onze website of stuur direct een mail naar 
Imke Verburg.

Al 10.000 vooraanmelders!
Bijna een jaar geleden is de mogelijkheid tot 
vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd geopend. Sindsdien hebben 
maar liefst 10.000 jeugdhulpverleners, die zich nog 
niet kunnen registreren, deze eerste stap richting 
beroepsregistratie gezet! Weten of u zich moet 
vooraanmelden?

Ontwikkeling (her)registratie-eisen  
beroepsregistratie
Beroepsregistratie maakt voor professionals in jeugdhulp 
en jeugdbescherming onderdeel uit van hun beroeps-
ontwikkeling. Het blijven ontwikkelen van vakmanschap 
vraagt om reflectie en het bijhouden van kennis. Omdat 
een veranderd werkveld andere eisen stelt, worden in  
de periode 2016 – 2017 binnen PJ&J de (her)registratie- 
eisen voor hbo-professionals ontwikkeld.

Dit ontwikkelen gebeurt samen met professionals, 
cliënten, beleidsmedewerkers, HR-medewerkers en 
opleidingscoördinatoren van organisaties en gemeenten. 
In juni worden vijf regiobijeenkomsten georganiseerd 
waar zij met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Wat 
is belangrijk in een tijd waarin professionals intensief met 
elkaar en de cliënt samenwerken? Hoe ziet de ‘ideale 
professional’ eruit? En welke elementen zijn bepalend 
voor de kwaliteit van de professional en moeten dus 
zeker een plek krijgen in de beroepsregistratie? 

Op basis van de antwoorden zullen onderdelen van 
professionalisering en beroepsregistratie, zoals diploma-
eisen, bij- en nascholing, reflectie en werkervaring, 
ingevuld gaan worden. 

Wilt u meepraten? Meld u dan aan. 

Op zoek naar competenties
Over welke gemeenschappelijke competenties moeten 
hbo-professionals die in het brede jeugdhulpdomein 
werkzaamheden uitvoeren waarvoor geregistreerde 
professionals moeten worden ingezet, beschikken? 
Om op deze vraag antwoord te kunnen geven, is een 
projectgroep samengesteld die bestaat uit professionals 
en externe projectondersteuners. In de periode juni tot 
en met november 2016 bezoeken zij werkplekken waar 
al geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van 
(samen)werken. Daarnaast interviewen ze collega’s over 
dilemma’s die zij tegenkomen in hun werk, en wat dit van 
hen vraagt aan kennis, vaardigheden en beroepshouding. 
Hieruit ontstaat een concept competentieprofiel dat onder 
meer getoetst wordt bij een grote groep professionals, 
cliënten en werkgevers. 
Op de website kunt u lezen hoe het proces om te komen 
tot een competentieprofiel eruitziet. Kijk hier ook 
regelmatig voor updates.
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De gereedschapskist: zelf aan de slag  
met het kwaliteitskader
Wilt u zelf aan de slag met het Kwaliteitskader 
Jeugd? Maak dan gebruik van de speciale  
gereedschapskist Kwaliteitskader Jeugd.  
In deze kist vindt u: 
•  het afwegingskader dat u op A3 formaat  

kunt printen
• een quiz om uw kennis te testen

De gereedschapskist wordt steeds verder  
uitgebreid met praktische tools. Kijk dus  
regelmatig op de website.

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/samen-beter-beter-samen
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/themas/samen-beter-beter-samen/gemeenschappelijke-basis/nieuwe-thema-artikel/
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Oproep-Ontwikkelagenda-Samen-beter.pdf
mailto:samenbeter%40professionaliseringjeugdhulp.nl?subject=
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/beroepsontwikkeling/beroepsregistratie/beroepsregistratie-en-vooraanmelden-voor-beroepsregistratie
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/uitnodigingen/PJJ-Uitnodiging-eisen-Beroepsregistratie.pdf
http://professionaliseringjeugdhulp.nl
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/beroepsontwikkeling/beroepsontwikkeling/op-zoek-naar-competenties/


Beroepscode: normen en waarden  
in jeugdhulp en jeugdbescherming
Afgelopen maand vond een aantal focusgroep-bijeen-
komsten met professionals plaats. Deze gingen over 
beroepsethische dilemma’s en het belang van de 
beroepscode in de dagelijkse praktijk. Aanleiding voor 
de focusgroep-bijeenkomsten is de ontwikkeling van een 
nieuwe beroepscode - of aanvullingen op de bestaande -  
voor hbo-professionals in het brede jeugdhulpdomein. 
Ook in de maand juni vinden nog focusgroep-
bijeenkomsten plaats met werkgevers en aanbieders, 
cliënten en experts.

   
    Kalender tot en met juli 2016

9 juni   17.00 – 19.30 uur
    Focusgroep-bijeenkomst beroepscode  
    voor: professionals
9 juni   11.00 – 13.00 uur
    Focusgroep-bijeenkomst beroepscode 
    voor: experts  
    meer info via beroepscodepjj@gmail.com
9 juni    14.00 – 16.00 uur  

 Focusgroep-bijeenkomst beroepscode 
 voor: experts  
 meer info via beroepscodepjj@gmail.com

9 juni   17.00 – 19.30 uur  
    Focusgroep-bijeenkomst beroepscode 
    voor: werkgevers 
13 juni   08.15 – 10.00 uur  

 Ontbijttafel Utrecht   
 Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk 

20 juni   08.15 – 10.00 uur  
    Ontbijttafel Hengelo 
    Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk 
20 juni  16.00 – 18.00 uur  
    Regiobijeenkomst Nieuwersluis 
    Ontwikkeling beroepsregistratie-eisen
21 juni  16.00 – 18.00 uur  
     Regiobijeenkomst Zwolle 

Ontwikkeling beroepsregistratie-eisen
27 juni  16.00 – 18.00 uur  
    Regiobijeenkomst Breda 
    Ontwikkeling beroepsregistratie-eisen
28 juni  16.00 – 18.00 uur  
    Regiobijeenkomst Eindhoven 
    Ontwikkeling beroepsregistratie-eisen
30 juni   16.00 – 18.00 uur  

 Regiobijeenkomst Alkmaar 
 Ontwikkeling beroepsregistratie-eisen 

6 juli    08.15 – 10.00 uur  
 Ontbijttafel Eindhoven  
 Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk
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De eerste bijeenkomsten leverden al waardevolle  
inzichten op, zoals: 

“ Sociale context moet worden:  
sociale én culturele context,  
zodat de cultuursensitieve  
houding van de professional  
gewaarborgd wordt.”

“ Autonomie van de professional 
en borgen van de beroeps
ontwikkeling houdt ook in dat  
de professional verantwoordelijk 
is voor zijn eigen mentale en  
fysieke gezondheid.” 

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/overzicht
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/PJJ-uitnodiging-focusgroep-beroepscode.pdf/
mailto:beroepscodepjj%40gmail.com?subject=
mailto:beroepscodepjj%40gmail.com?subject=
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/uitnodigingen/PJJ-uitnodiging-beroepscodewerkgevers.pdf
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Uitnodiging-Ontbijttafels-PJJ-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Uitnodiging-Ontbijttafels-PJJ-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf
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