Datum
ons kenmerk
Utrecht, 15 december 2015
15.00970
Onderwerp
contactpersoon
Registratie Sociaal Juridisch Dienstverleners Ernst Radius (radius@mogroep.nl)
Geachte medewerkers Sociaal raadsliedenwerk,
Opening Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening in februari 2016
Het Registerplein opent op 1 februari 2016 de Registerkamer voor Sociaal Juridische
Dienstverlening. Sociaal raadslieden kunnen zich dan vervolgens registreren en dat
betekent een belangrijke waarborg van de kwaliteit van deze beroepsbeoefenaars. Het
onderstreept ook de meerwaarde van hun werkzaamheden voor duizenden mensen aan de
schaduwkant van de samenleving. Het beroepsregister voor Sociaal Juridisch
Dienstverleners is ontwikkeld door de LOSR in samenwerking met de MOgroep. Een
commissie bestaande uit o.a. leden van de LOSR heeft de criteria vastgesteld.
Waarom beroepsregistratie?
Het is belangrijk dat professionals zorgen, borgen en tonen dat hun vakmanschap op peil is.
Binnen het register bouwen zij een portfolio op waarmee ze zowel intern als extern laten
zien dát en hóe zij werken aan de ontwikkeling van hun vakmanschap. Zo versterken zij
hun positie op de arbeidsmarkt. Bovendien is een beroepsregister een van de manieren om
de beroepsgroep als geheel te presenteren en versterken. Een register verbindt de
professionals op inhoud en laat zien wie ze zijn en wat ze (moeten) kunnen. En dat is des te
noodzakelijker nu professionals veel vaker ook buiten de moederorganisatie moeten
opereren; hun individuele kwaliteit en professionaliteit worden dan extra belangrijk.
Beroepsregistratie betekent dus, dat je als Sociaal raadsman/vrouw laat zien dat je ‘expert’
bent in je vak én dat je permanent bijleert. Om jezelf te kunnen inschrijven, moet je
voldoen aan de registratiecriteria. Hierdoor weten werkgevers, cliënten, opdrachtgevers en
partnerorganisaties dat het om beroepsbeoefenaars gaat die tevens voldoen aan het
beroepsprofiel Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarin is ook ‘signalering’ opgenomen.

pagina 1 van 3

Aan welke criteria moet je voldoen?
Sociaal Juridisch Dienstverleners hebben meestal een algemene hbo-opleiding SJD, Rechten
of Sociaal werk, of zijn ze academisch opgeleid. Zij hebben dit aangevuld met eigen unieke
beroepscompetenties. Sociaal Juridisch Dienstverleners zijn gespecialiseerd in
informatieverstrekking, advies en ondersteuning voor mensen met sociale, financiële en/of
juridische problemen.
Sociaal raadslieden werken onafhankelijk. Zij kunnen vanuit verschillende organisaties
werkzaam zijn, werken nauw samen met of in wijkteams en hebben professionele relaties
met uitvoeringsorganisaties zoals sociale dienst, belastingdienst en advocatuur.
Criteria voor registratie zijn:
 Een van bovengenoemde diploma’s (SJD, Recht, Sociaal Werk of academische titel)
 Minimaal 16 uur werkzaam per week, waarvan 8 uur direct cliëntcontact
 VOG niet ouder dan 2 jaar
 Voldoende uren deskundigheidsbevordering en reflectie gedurende een periode van
5 jaar
De criteria zijn nader uitgewerkt in een registratiereglement. En wordt begin 2016 op de
website van het Registerplein gepubliceerd.
De Registerkamer is ook bedoeld voor startende Sociaal raadslieden en vrijwilligers die
werken bij organisaties die Sociaal Juridische Dienstverlening bieden. Startende Sociaal
raadslieden kunnen vervolgens doorgroeien naar de ‘Registerkamer plus’ van Sociaal
Juridische Dienstverlening. Vrijwilligers kunnen alleen in de eerste (basis)kamer
geregistreerd worden.
De Registerkamer voor SJD wordt rond de zomer van 2016 onderdeel van het brede
beroepsregister Sociaal werk. Hier wordt nog hard aan gewerkt en borgt straks het
collectieve vakmanschap van alle Sociaal werkers. De basis hiervoor is het Huis van de
Sociaal Werker dat op 8 december 2015 op de Dag van het Sociaal Werk is gelanceerd.
Beroepscode en klachten
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is aangesloten bij de MOgroep. De
LOSR heeft voor de beroepsregistratie de beroepscode en het functieprofiel geactualiseerd
en laten aansluiten bij bestaande beroepscodes van maatschappelijk en agogisch werkers.
De LOSR zal via de registratiecommissie bij Registerplein toezien op de toepassing van
registratiecriteria. Cliënten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de
betreffende organisatie, als zij vinden dat een geregistreerde professional de beroepscode
overtreedt. In 2016 onderzoeken we of er gebruik gemaakt kan gaan worden van het
tuchtcollege van de beroepsvereniging voor sociaal werkers (BPSW).
Kosten
De kosten voor de inschrijving zijn € 50 euro excl. btw, per persoon per registratie in 2016.
Leden van de LOSR krijgen 30% korting op de registratie als zij zichzelf inschrijven op het
landelijk congres van de LOSR op 27 januari 2016. Werknemers en werkgevers moeten zelf
afspreken wie de kosten voor beroepsregistratie op zich neemt.
We hopen van harte dat je/u de noodzaak van verdere professionalisering van dit mooie en
belangrijke vak wilt onderstrepen met je/uw inschrijving in de Registerkamer.
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Namens de LOSR/ MOgroep,

Jan Hamming, voorzitter
Meer over Registerplein
Registerplein is sinds 1 januari 2015 de nieuwe naam van het vroegere Beroepsregister
voor Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). Registerplein voert registers voor
maatschappelijk werkers, sociaal-agogen, GGZ-agogen, aandachtsfunctionarissen,
kindermishandeling en huiselijk geweld, en gezinshuisouders. Op de website van
Registerplein is te controleren, welke professionals bij Registerplein zijn geregistreerd. Meer
info via www.registerplein.nl
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