Meest gestelde vragen over het register Sociaal Juridisch Dienstverleners
Door de opkomst van de wijkteams is de Sociaal Juridisch Dienstverlener vaak wat verder af komen te staan van
de “moederorganisatie”, doordat zij verdeeld zijn over wijken. Dan is het lastiger om de deskundigheid en de
professionaliteit centraal te regelen. Want de Sociaal Juridisch Dienstverleners zien elkaar minder en er zijn
minder mogelijkheden voor kennisdeling en delen van ervaringen. Aan de andere kant is de professional het
uithangbord én het kapitaal van maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de kwaliteit van de
professional de kwaliteit van de organisatie reflecteert. Goed vakmanschap is dus essentieel voor het presteren
van de organisatie. Het is dan ook belangrijk dat professionals zorgen, borgen en tonen dat hun vakmanschap
op peil is. Daarom hebben Sociaal Juridisch Dienstverleners een eigen beroepsregister geopend, waarmee ze de
kwaliteit van hun beroepsuitoefening beter willen borgen.
Ben je geïnteresseerd om je te registreren en heb je nog vragen? Lees hieronder de meest gestelde vragen en
antwoorden over het beroepsregister.
1.

Waarom zou ik mij registreren?

Registratie betekent dat je als dienstverlener voldoet aan de registratiecriteria. Hierdoor weten werkgevers,
cliënten en opdrachtgevers als gemeenten en partnerorganisaties als belastingdiensten en advocatuur, dat je
voldoet aan het functieprofiel Sociaal Juridisch Dienstverlener en je houdt aan de beroepscode. Binnen het
register bouw je een portfolio op waarmee je zowel intern als extern kunt laten zien dat je werkt aan de
ontwikkeling van je vakmanschap. Dat is hard nodig omdat er in het werkveld voortdurend veranderingen zijn,
bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. Dat vraagt borging van kennis, houding en vaardigheden. En bovendien
zijn integriteit en onafhankelijkheid erg belangrijke eigenschappen voor professionals die de financiële zaken
van burgers behartigen en ondersteunen. Door registratie laat je zien dat je een expert bent in je vak en dat je
een leven lang leert.
2.

Wat zijn de criteria?

De criteria voor een Basis Registratie zijn:
-

Eén van de volgende diploma’s: HBO opleiding SJD, HBO opleiding Rechten, Universitaire studie Nederlands Recht of een vooraf bepaald EVC traject. Met een ander HBO diploma kun je ook ingeschreven worden in de Basis Registratie mits je op dit moment 16 uur per week werkzaam bent (waarvan 8
uur direct cliëntcontact) als Sociaal Juridisch dienstverlener op HBO niveau en minimaal 2 jaar werkervaring aan kan tonen.

-

VOG niet ouder dan 2 jaar

Voor een Registratie Plus zijn de criteria uitgebreider. Naast de criteria voor die voor de Basis gelden, dien je
ook:

- 2 jaar werkervaring te kunnen aantonen, opgebouwd in de afgelopen 5 jaar (bij een ander HBO
diploma dient 5 jaar werkervaring te worden aangetoond)
- Momenteel gemiddeld 16 uur per week werkzaam te zijn als Sociaal Juridisch Dienstverlener
(waarvan 8 uur direct cliëntcontact)

Na registratie in de Plus dien je voldoende uren deskundigheidsbevordering en reflectie te volgen gedurende
een periode van 5 jaar om de registratie te kunnen verlengen. Het gaat om tenminste 40 uur geaccrediteerde
bij- en nascholing, maximaal 40 uur niet geaccrediteerde activiteiten (bijv. presentatie geven, artikel schrijven,
congresbezoek, enz.) en 50 uur reflectie per 5 jaar. Onder reflectie wordt verstaan intervisie, werkgerichte
coaching en casuïstiekbespreking met vakgenoten.
De criteria zijn nader uitgewerkt in het reglement. Met een stroomschema kun je gemakkelijk nagaan of je voor
registratie in aanmerking komt. Deze documenten vind je op www.registerplein.nl bij Links & Downloads.
3.

Ik ben een starter/ vrijwilliger. Kan ik mij ook registreren?

Voor startende Sociaal Juridisch Dienstverleners en vrijwilligers die werkzaam zijn bij organisaties waar Sociaal
Juridische Dienstverlening wordt geboden is basisregistratie mogelijk. Startende Sociaal Juridisch
Dienstverleners kunnen vervolgens doorgroeien naar de registratie Plus na opgedane ervaring en
competenties. Vrijwilligers kunnen alleen in het basisregister geregistreerd worden. Voor de basisregistratie
geldt geen plicht om deskundigheidsbevorderende activiteiten te volgen.
4.

Waar en hoe kan ik mij registreren?

Registerplein voert de registratie van Sociaal Juridisch Dienstverleners onafhankelijk uit. Registerplein voert
tevens registers voor maatschappelijk werkers, sociaal-agogen, GGZ-agogen, aandachtsfunctionarissen
kindermishandeling en huiselijk geweld, gezinshuisouders en cliëntondersteuners.
Om te registreren ga je naar www.registerplein.nl en maak je een account aan bij Registerplein door te klikken
op “Inloggen”. Onder het kopje ‘Nog geen account” klik je op “Account aanmaken”. Vul nu jouw gegevens in en
klik op “Aanmaken”. Per e-mail ontvang je jouw inloggegevens. Je kunt vervolgens inloggen via
www.registerplein.nl > “inloggen” > “Inloggen” onder het kopje Sociaal Juridisch Dienstverleners. Je dient
vervolgens alle velden met een (*) in te vullen en de nodige documenten te uploaden.
5.

Wat kost registratie?

De kosten voor de inschrijving zijn 50 euro excl. BTW per persoon per jaar. Het is aan werknemers en
werkgevers zelf te bepalen wie de kosten voor beroepsregistratie op zich neemt.
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met Registerplein via info@registerplein.nl of onze
Infolijn 030- 711 88 51 (9:00-12:30 uur)

