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Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarplan van Registerplein. Een jaarplan 

om vorm te geven aan de missie van Registerplein: ‘bijdragen 

aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociale 

professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van 

de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria’. We geven op 

een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken.

Als BAMw hebben we ruim twintig jaar ervaring opgedaan 

met registratie van maatschappelijk werkers, sociaal agogen 

en jeugdzorgwerkers. We zijn toe aan een nieuwe stap. 

We willen ons register in de komende jaren verbreden met 

meer doelgroepen binnen het sociale domein. Onze nieuwe 

naam past bij deze toekomstplannen en de openheid die we 

nastreven met ons werk. 

De positie en rol van sociale professionals verandert in een hoog 

tempo: hun rol bij persoonlijke ondersteuning groeit en ze 

werken nauwer samen met het lokale bestuur. Van de organisa-

ties en professionals in het sociale domein wordt verwacht dat 

zij slagvaardig de vraagstukken van de samenleving tegemoet 

treden. Daarom is het belangrijk dat organisaties een goed 

werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben en de sociale 

professional een duidelijke beroepsidentiteit. Randvoorwaarde 

is een professionaliseringslag. Kwaliteitsregistratie van sociale 

professionals kan als vliegwiel voor dit proces dienen. 

In 2014 is ons register reeds uitgebreid met nieuwe doelgroepen 

en hebben we stappen gezet om de verbreding binnen het sociale 

domein te realiseren. We hebben gesprekken gevoerd met diverse 

stakeholders over de plannen van Registerplein en de maatschap-

pelijke behoefte aan een register voor sociale professionals. 

We zijn ook gestart met een ISO-certificeringstraject om onze 

eigen processen in kaart te brengen en te verbeteren. 

Ons bureau heeft al veel  werk verzet om onze toekomst vorm 

te geven, maar er is nog werk aan de winkel. In het voorliggend 

jaarplan leest u wat de toekomstplannen zijn van Registerplein 

en welke activiteiten we de komende tijd oppakken. In het 

jaarverslag zullen we verslag doen van wat er is gerealiseerd.

Drs. Milena Babovi ́c

Directeur-bestuurder
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Hoofdstuk 1 | De organisatie

Per 1 januari 2015 is Registerplein van start gegaan. Regis-

terplein is de nieuwe naam voor het Beroepsregister van 

Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). Wij hebben 

een lange staat van dienst en kunnen bogen op ruim 23 jaar 

ervaring. Het register is in 1990 door de Nederlandse Vereni-

ging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) opgericht. Sinds 

2008 is het register verzelfstandigd en heeft het toenmalig 

bestuur plaatsgemaakt voor een Raad van Toezicht en een 

eenhoofdige Raad van Bestuur.

Medio 2014 is een nieuwe visie gepresenteerd met als centrale 

thema’s verdere professionalisering en uitbreiding met 

nieuwe doelgroepen binnen het sociale domein. Een nieuwe 

naam maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit: 

Registerplein. Een naam die past bij de openheid die we 

nastreven. Medio 2014 is het register uitgebreid met de 

aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk 

geweld. Eind 2014 zijn we bovendien gestart met de bouw 

van het register voor gezinshuisouders. 

De hoofdtaak van Registerplein is om op onafhankelijk wijze 

te toetsen of professionals voldoen aan de registratiecriteria 

die door de aangesloten beroepsverenigingen zijn opgesteld. 

Registerplein is begin 2015 verantwoordelijk voor de (her)

registratie van maatschappelijk werkers, agogen, aandachts-

functionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld en 

gezinshuisouders. We verwachten in 2015 uit te breiden met 

nieuwe doelgroepen: doelgroepen die ons hebben benaderd en 

die wij zelf actief hebben opgezocht. Daarnaast zijn wij 

verantwoordelijk voor de accreditatie van opleidingen. 

Registerplein is een privaatrechtelijk kwaliteitsregister, maar 

dient het publieke belang. Het register heeft als doel om bij 

te dragen aan het beschermen, bewaken en bevorderen van 

de kwaliteit van sociale professionals. Daarmee  helpt 

Registerplein cliënten om geregistreerde professionals te 

herkennen. Geregistreerden zijn aanspreekbaar op hun 

beroepsstandaarden; zij onderwerpen zich aan het tuchtrecht 

of een andere vorm van klachtrecht. Kortom: de samenleving 

kan erop vertrouwen dat professionals die zich bij Register-

plein registreren altijd aan de vigerende beroepsnormen 

voldoen. De organisaties die werken met geregistreerde 

professionals zijn beter verzekerd dat zij met deskundige 

mensen werken, omdat deze professionals voldoen aan de 
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gestelde eisen. Zo kunnen de organisaties hun eigen rol 

binnen het eigen kwaliteitssysteem goed vervullen.

1.1 Commissies

Registerplein kent een onafhankelijke Commissie van Beroep 

die bezwaren tegen besluiten in tweede aanleg in behandeling 

neemt. 

In 2015 wordt een Registratie- en Accreditatiecommissie 

opgericht, met onafhankelijke deskundigen die voorge-

dragen zijn door de bij Registerplein betrokken organisaties. 

Dit doen we mede met het oog op de diversiteit van de 

beoogde nieuwe doelgroepen. Deze commissie heeft tot taak 

het bestuur van Registerplein te adviseren over individuele 

registratie- en accreditatieverzoeken. Daarnaast adviseert 

de commissie het bestuur of nieuwe doelgroepen voldoen aan 

de toetsingscriteria en toetredingseisen van Registerplein. 

Omdat Registerplein meerdere registers uitvoert zal de 

Registratiecommissie onderverdeeld worden in een even-

redig aantal kamers. Gezamenlijke onderwerpen van de 

kamers worden in een plenaire vergadering (dus alle 

kamers gezamenlijk) van de Registratiecommissie behandeld.  

Tussen de diverse kamers vindt door de voorzitters afstem-

ming plaats waardoor een eenduidige werkwijze en advise-

ring wordt gewaarborgd. 

1.2 Missie en visie 

Visie Registerplein
Inzicht bieden in kwaliteit van professionals die 
zich registreren. Zo dragen we bij aan de kwaliteit 
van sociale professionals.

Missie Registerplein
Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering 
van de kwaliteit van sociale professionals, in het 
bijzonder door toe te zien op de naleving van de  
(her)registratiecriteria en accreditatiecriteria. 
Registerplein geeft op een consistente en 
transparante wijze uitvoering aan deze taken.
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De missie van Registerplein vindt zijn oorsprong in de 

kernwaarden. Deze waarden zijn verankerd in onze organi- 

satie. We nemen ze als belangrijkste uitgangspunt voor 

ons handelen. Zo verbinden ze onze interne processen met 

onze externe communicatie. Ze helpen ons het verhaal van 

Registerplein uit te dragen, zodat helder is waar we als 

organisatie voor gaan en staan. 

Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, menselijk en meedenken.

Kwaliteit  We kijken kritisch naar onze eigen processen  

en willen zelf de kwaliteit bieden die we ook vragen van  

onze geregistreerden. We zijn professioneel en betrouwbaar: 

we doen wat we zeggen te doen en maken dit ook zichtbaar. 

Is een professional geregistreerd, dan maken we dit duide-

lijk. Aan de professional zelf, de cliënt en de werkgever. 

Daarnaast werken we transparant: we maken zichtbaar hoe 

processen werken, wat we doen en wat registratie je oplevert.

Menselijk   We zijn (klant)vriendelijk en flexibel. We acteren 

niet als anonieme medewerker of organisatie, maar laten  

ons persoonlijke en menselijke gezicht zien. Dat betekent dat 

we de regels als uitgangspunt nemen, maar ze niet star 

hanteren. We bekijken consequenties van ons handelen en 

wegen de belangen af, om altijd te komen tot het beste 

resultaat voor onze geregistreerden, onze stakeholders én 

onze eigen organisatie. 

Meedenkend  We achterhalen altijd de vraag achter de vraag. 

Iedereen binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor het 

oplossen van die vraag.  Bij het zoeken naar een antwoord of 

oplossing zijn we creatief, bieden we ruimte voor ideeën en 

durven we te improviseren. Dit doen we samen met klanten 

en stakeholders. Zo creëren we al werkende draagvlak voor 

wat we doen en belangrijk vinden.
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Hoofdstuk 2 | Actuele ontwikkelingen

Hieronder schetsen we een aantal belangrijke externe ontwikke-

lingen, die relevant zijn voor het werk van Registerplein.

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel 

zorg- en ondersteunende taken. Hierbij krijgt de gemeente de 

verantwoordelijkheid over nieuwe beleidsterreinen:

• De Jeugdwet hevelt jeugdzorgtaken over van de provincie naar 

de gemeente. In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en 

hun ouders gedwongen of vrijwillige hulp bij opgroei- en 

opvoedproblemen. Ook jeugdige criminelen vallen onder de 

jeugdzorg. 

• De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat 

mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen 

onder meer om langer zelfstandig thuis te wonen. De gemeente 

is hiervoor verantwoordelijk, als ook voor algemene voorzie-

ningen voor sociaal vervoer en voor mantelzorgondersteuning. 

• De Wet langdurige zorg (Wlz) is erop gericht om chronisch 

zieken en mensen met een ingrijpende beperking de juiste zorg 

te geven, mensen die in principe in een instelling zorg nodig 

hebben (de voormalige AWBZ).

• De Participatiewet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid 

voor de ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeids-

markt en maakt de lokale overheden mede verantwoordelijk 

voor het vinden van passend werk. 

Daarnaast is het passend onderwijs gerealiseerd per 1 augustus 

2014. Scholen hebben nu de zorgplicht om alle leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te 

bieden, vooral op de reguliere scholen. Om dit te garanderen zijn 

er regionale samenwerkingsverbanden gevormd tussen scholen. 

Deze verbanden maken afspraken met elkaar om voldoende 

ondersteuning te kunnen bieden aan deze leerlingen. Ook maken 

zij afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met (jeugd)zorg.

De ingrijpende decentralisaties en hervormingen maken het 

sociale domein onrustig: gemeenten worden verantwoordelijk 

voor de Wmo en Jeugdwet. En de langdurige zorg en het passend 

onderwijs worden hervormd. Registerplein wil structuur 

brengen in dit onrustige sociale domein door de kwaliteit van 

zorg te waarborgen door middel van registers. Om partner te 

kunnen zijn voor organisaties die worden geconfronteerd met 

deze veranderingen zijn we in 2013 proactief met hen in gesprek 

gegaan. We gaan dit de komende tijd voortzetten en intensiveren. 

Daarnaast neemt Registerplein actief deel in toekomstige 

discussies over professionalisering, kwaliteit en registratie door 

deel te nemen aan symposia en zelf werkshops te geven. 
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Hoofdstuk 3 | Speerpunten 

Registerplein zal zich in 2015 richten op de volgende 

hoofdthema’s:

1. Introductie en positionering Registerplein

2  Samenwerking stakeholders

3.  Professionalisering 

4.  Communicatie

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze vier 

thema’s.

3.1 Introductie en positionering Registerplein

Registerplein is een nieuwe naam voor een bestaand ‘merk’. 

In het veld zal men nog vaak de oude naam gebruiken. De 

nadruk in 2015 zal liggen op het verder bekend maken van 

Registerplein onder de professionals en andere stakeholders, 

zodat Registerplein goed wordt gepositioneerd in de maat-

schappij. De introductie van Registerplein zal feestelijk 

plaatsvinden tijdens een evenement in maart 2015. 

Tijdens de bijeenkomst staat de nieuwe stap van Register-

plein centraal, de nieuwe website wordt gepresenteerd  en 

betrokken (beroeps)verenigingen en andere stakeholders 

verzorgen er diverse workshops. 

Behalve deze bijeenkomst wil Registerplein in de toekomst 

vaker bijeenkomsten organiseren. Dit kunnen kleinschalige 

rondetafelbijeenkomsten zijn rondom een bepaald thema of 

opleidingenmarkt met onze diverse opleiders en professionals. 

We betrekken de professionals bij hun registratie door 

geregeld met hen te communiceren en bijvoorbeeld twee keer 

per jaar een ‘dag van de professional’ te faciliteren, samen 

met de opleiders. Alle geregistreerden krijgen een uitnodi-

ging voor het evenement van Registerplein in maart 2015.

3.2 Samenwerking stakeholders

Registerplein wil de nauwe samenwerking met haar stakehol-

ders in 2015 voortzetten. Registerplein hecht veel waarde aan 

goede en nauwe banden met de vertegenwoordigers van de 

betrokken beroepsverenigingen. De registratiecriteria moeten 

helder en actueel zijn en op juiste wijze door Registerplein 

uitgevoerd worden. We zullen daarom nauw samenwerken met 
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de beroepsverengingen, vakgroepen van professionals en koepels 

van werkgevers. Zo wisselen we snel informatie uit over actuele 

onderwerpen en  vindt er heldere afstemming plaats. 

Registerplein intensiveert in 2015 de samenwerking met de 

koepels van opleidingen. Het streven is om studenten op een 

laagdrempelige manier in te schrijven in een ‘opleidingsre-

gister’. In 2015 blijft het bestuur in contact met een aantal 

andere belangrijke stakeholders, zoals het ministerie van 

VWS, brancheorganisaties, zorgverzekeraars, kenniscentra, 

vakbonden etc. 

3.3 Professionalisering en kwaliteit

Project inrichting register voor sociale professionals

In 2014 is Registerplein samen met NVMW en MOgroep een 

project gestart om registratiecriteria voor maatschappelijk 

werkers en agogen te herzien. Dit project zal in 2015 

opgepakt worden met oog op verbreding naar de gehele 

beroepsgroep van sociale professionals. Doel is om een 

breed register Sociaal Werk te maken waarin de verschil-

lende profielen binnen de branche een aparte plek krijgen. 

ISO-certificering

Registerplein wil de kwaliteit van eigen werk verder verbete-

ren en borgen met aandacht voor efficiency. Daarom zijn we 

in 2014 gestart met een ISO-certificeringstraject. In 2015 wil 

Registerplein ISO-gecertificeerd zijn. In dit kader zal er in 

2015 een onderzoek plaatsvinden naar de klanttevredenheid.

Klachten

Registerplein heeft een interne klachtencommissie en een 

onafhankelijke Commissie van Beroep.  De klachten worden 

systematisch gedocumenteerd. Naar aanleiding van klachten 

wordt gekeken naar mogelijkheden om processen te verbete-

ren. We doen jaarlijks verslag van de aard van de klachten en 

doorgevoerde verbetermaatregelen. 
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3.4 Communicatie

Wij blijven in 2015 actief communiceren met al onze stake-

holders en klanten. De communicatiemiddelen die we in 2015 

inzetten zijn:

• Nieuwsbrieven

 Actuele thema’s, nieuws en ontwikkelingen vragen vaak 

om een nieuwsbrief richting professionals, opleiders of 

werkgevers. Ook in 2015 zal Registerplein nieuwsbrieven 

naar de betrokkenen sturen en op de website publiceren.

• Website

 In 2015 wordt de nieuwe website www.registerplein.nl 

gelanceerd. De nieuwe website geeft beter inzicht in de 

criteria, tarieven en geeft zoveel mogelijk antwoord op 

vragen die bij de professionals en werkgevers leven. De 

lijst met vragen en antwoorden op de website wordt 

doorlopend getoetst, verbeterd en uitgebreid. Registerplein 

wil daarmee de transparantie van de eigen werkwijzen 

vergroten. 

 

• Nieuwe huisstijl

 Voor de lancering van Registerplein is er een nieuwe 

huisstijl ontwikkeld. Deze huisstijl voeren we door in al 

onze uitingen zoals de website, registerpas, briefpapier, 

keurmerkbord enz.

• Social Media

 Social media zijn niet meer weg te denken uit onze samen-

leving. Meegaan in deze ontwikkeling is noodzakelijk om 

alle doelgroepen tijdig te bereiken. Registerplein zal naast 

de website ook via LinkedIn en Twitter communiceren. 

Voor Registerplein is een Twitteraccount geactiveerd @

Registerplein. 

• Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

 Er wordt een modelpresentatie over het werk van Register-

plein ontwikkeld. In 2015 zal Registerplein voorlichting 

geven op scholen, bij de werkgevers en op congressen en 

symposia. 

• Herziening brieven en formulieren

 Tegelijkertijd met de introductie van de nieuwe naam zal 

Registerplein haar eigen brieven en formulieren herzien.
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Raad van Toezicht

Raad van Bestuur =
Directeur-bestuurder

Registratie- 
en accreditatie-

commissie

Commissie 
van beroep

Communicatie
medewerker

Financieel
medewerker

Beleids-
medewerker

Secretarieel
medeweker

Hoofd
bedrijfsbureau

Bureau-
medewerkers/

telefonistes

Bijlage 1 | Organigram
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Bijlage 2 | Raad van Toezicht 2015

Mevrouw	H.P.	Jaspers, voorzitter	
Mevrouw	A.	Postma, lid 
De	heer	J.B.M.	Segond	von	Banchet, lid 
Mevrouw	A.	Engles, lid 
De	heer	A.	de	Bont, lid 
De	heer	G.	ter	Beek, lid 
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