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Openingstijden feestdagen 

Rondom de feestdagen heeft Registerplein aangepaste openingstijden: 

 21 december: gesloten. 
 22 - 24 december: 9 - 12 uur. 
 28 december - 1 januari: gesloten. 

Vanaf maandag 4 januari 2016 is Registerplein weer normaal geopend. 

De vorige nieuwsbrief gemist? Onze kwartaalnieuwsbrieven staan ook 
op www.registerplein.nl. Voor meer nieuws over Registerplein volgt u ons op Twitter en 
LinkedIn.
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http://www.registerplein.nl/
http://www.twitter.com/registerplein
http://www.linkedin.com/in/registerplein
http://www.rinogroep.nl/tag/nieuwsbriefregisterplein201512
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25 Jaar beroepsregistratie in het sociaal domein 

De weg van de Stichting Beroepsregister voor 
Maatschappelijk Werkers naar Registerplein 
kende de nodige hobbels. Na 25 jaar wordt 
beroepsregistratie meer en meer erkend en is 
Registerplein hard op weg om hèt register van 
het sociaal domein te worden. De voorzitter van 
het eerste uur, Jaap Buitink, en de voorzitter van 

nu, Ria Jaspers, vertellen over 25 jaar beroepsregistratie in het sociaal domein. 

Lees hier het hele artikel 

 

Eerste cliëntondersteuner: registratie is een 
keurmerk 

“Ben ik echt de eerste cliëntondersteuner die zich bij Registerplein heeft 
geregistreerd?” vraagt Marike Vorstman (40), consulent bij MEE Veluwe, 
verbaasd. “Het beroepsregister is toch al een poosje geopend, dus ik had 
meer registraties verwacht”. Zelf hoorde Marike al in 2012 over het op 
komst zijnde beroepsregister voor cliëntondersteuners. “Zo’n registratie is 
als een keurmerk: je laat ermee zien dat je een professional bent die 
zichzelf voortdurend ontwikkelt.” 

Lees het hele interview met Marike Vorstman 

 

Dag van het Sociaal Werk 

Op dinsdag 8 december vond de Dag van het Sociaal Werk plaats in 
Ede. Registerplein heeft op deze dag een workshop verzorgd over 
beroepsregistratie met het oog op het nieuw te openen register 
Sociaal Werk in januari 2016. Op de Dag van het Sociaal Werk werd 
alvast een voorproefje gepresenteerd in de vorm van het Huis van het 
Sociaal Werk. Daarnaast zette Registerplein de drie genomineerden 
voor Sociaal Werker van het jaar 2015 extra in het zonnetje door hen 
alledrie een jaar gratis registratie aan te bieden. 

Lees het hele artikel 

 

 

 

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/25-jaar-beroepsregistratie-in-het-sociaal-domein/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registratie-is-een-keurmerk/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registerplein-op-de-dag-van-het-sociaal-werk/
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Aandacht voor de aandachtsfunctionaris kindermishandeling 

Samen met de Landelijke Vereniging voor 
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft 
Registerplein een brief gestuurd aan staatssecretaris Martin van 
Rijn van het ministerie van VWS. Doel van de brief is om ervoor te 
zorgen dat de aandachtsfunctionaris een rol krijgt binnen de 
Meldcode Kindermishandeling. Juist deze groep professionals kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan het beter uitvoeren van de 
meldcode. 

Lees hier het nieuwsbericht en de brief 

 

Kerstcadeau: laat je registratie zien op LinkedIn! 

Registerplein geeft u graag een 
Kerstcadeau zodat u in het nieuwe jaar nog 
beter kunt laten zien dat u geregistreerd 
bent in een beroepsregister. Download 
gratis een mooie afbeelding en neem deze 
op in uw LinkedIn-profiel. Voortaan ziet 

iedereen in uw zakelijke online netwerk dat u als professional zich voortdurend blijft 
ontwikkelen in uw vakgebied. 

Download hier de afbeelding en volg de instructies. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen voor Registerplein? Opmerkingen of tips? Wij horen graag van u. Stuur ons 
een e-mail via info@registerplein.nl. 

 

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/brief-aan-staatssecretaris-van-rijn-over-aandachtsfunctionaris/
http://www.registerplein.nl/speciaal-voor-linkedin/
mailto:info@registerplein.nl
http://www.teamfocus.nl/
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Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen? Stuur dan een mail naar info@registerplein.nl. 

mailto:info@registerplein.nl
http://www.thelimetree.nl/opleidingen-mediation/mediation-basisopleiding/?utm_source=registerplein&utm_medium=banner&utm_campaign=registerplein banner

