
 

pagina 1 van 2 

 

Datum ons kenmerk 
Utrecht, 15 december 2015 15.00976 
Onderwerp contactpersoon 
Registratie Sociaal Juridisch Dienstverleners Ernst Radius (radius@mogroep.nl) 
 
 
Geachte leden Pluspakket Sociaal raadsliedenwerk,  
 
Het Registerplein opent op 1 februari 2016 de Registerkamer voor Sociaal Juridische 
Dienstverlening. Sociaal raadslieden kunnen zich dan 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. Een groeiende groep burgers loopt immers betalingsachterstanden op en 
raakt in de schulden, met alle problemen van dien. 

 
Professionaliteit is cruciaal 
De wereld van het sociaal werk verandert sterk en daarmee ook de positie van de sociale 
dienstverlening. Zo zien we Sociaal raadslieden (deels) opgaan in wijkteams, onderdeel 
worden van schuldhulpverlening of juist als eigenstandige dienst aanvullend opereren voor 
burgers en andere dienstverleners. Bovendien gaan Sociaal raadslieden coachende 

werkzaamheden verrichten voor andere professionals en vrijwilligers. 
Dat alles kan betekenen dat Sociaal raadslieden op grotere afstand van hun 
moederorganisatie komen te werken. Ook dan moet de kwaliteit van de individuele Sociaal 
raadsman goed geborgd zijn. Beroepsregistratie ondersteunt dat. 
 
Nieuw register voor SJD 
We zien het dan ook als een belangrijke stap voorwaarts dat het Registerplein vanaf 1 

februari 2016 de Registerkamer voor sociaal juridische dienstverlening openstelt. Samen 
met onze leden en de MOgroep hebben we de criteria hiervoor vastgesteld. 
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 ervoor is het Huis van de 
Sociaal Werker dat op 8 december 2015 op de Dag van het Sociaal Werk is gelanceerd. 

 
 
 
   

http://www.professionalisereninwelzijn.nl/content/actieprogramma-professionalisering-wmd
http://www.professionalisereninwelzijn.nl/content/actieprogramma-professionalisering-wmd
http://www.gemeentenucongressen.nl/sociaal-werk/
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Wie mogen in het register? 
Beroepsregistratie betekent 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 voldoen aan het beroepsprofiel 

Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarin is ook ‘signalering’ opgenomen.  
Twee belangrijke criteria zijn dat je minimaal 16 uur per week werkzaam bent en voldoende 
scholingspunten behaalt om je deskundigheid up-to-date te houden. 
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. 
 
Beroepscode en tucht 
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is aangesloten bij de MOgroep. De 
LOSR heeft voor de beroepsregistratie de beroepscode en het functieprofiel laten 
actualiseren. Ze sluiten nu aan bij de beroepscode van sociaal werkers die straks ook in het 

Registerplein worden opgenomen. De LOSR gaat in 2016 eveneens de samenwerking met 
de beroepsvereniging van sociaal werk (BPSW) onderzoeken, zodat ook het tuchtrecht en 
de beroepscode geborgd zijn.  
 
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 zich inschrijven tijdens het 
landelijk congres van de LOSR op 27 januari 2016. Werknemers en werkgevers moeten zelf 
afspreken wie de kosten voor de beroepsregistratie op zich neemt. 
Wij hopen dat u uw medewerkers wilt stimuleren om in te schrijven in de Registerkamer 
Sociaal Juridische Dienstverlening, zodat ook deze vorm van dienstverlening in het sociaal 
domein verder wordt geprofessionaliseerd en geborgd. 
 
 
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 

http://www.registerplein.nl/

