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Nieuwsbrief Registerplein tweede kwartaal 2015 

 

 

 

 

Beste geregistreerde professional, 

Het is begin juli en daarom tijd voor onze kwartaalnieuwsbrief. Iedere drie maanden ontvangt u van 

ons een digitale nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden van al onze activiteiten. In deze editie 

leest u onder meer over ons nieuwe register voor ggz-agogen, de algemene voorwaarden en over 

‘Vijf redenen voor registratie’ – een artikel in vakblad Sozio. 

 

De vorige nieuwsbrief gemist? Onze kwartaalnieuwsbrieven staan ook op www.registerplein.nl. Voor 

meer nieuws over Registerplein volgt u ons op Twitter en LinkedIn. 

 

Veel leesplezier, 

Team Registerplein 

 

Ggz-agogen hebben sinds 1 juli een beroepsregister bij 

Registerplein 

Sinds woensdag 1 juli 2015 is het beroepsregister ggz-agogen officieel 

geopend. Vanaf dat moment kunnen ggz-agogen zich registreren bij 

Registerplein. Met deze registratie tonen ggz-agogen hun kwaliteit en 

deskundigheid. Het nieuwe register is ingericht door de Stichting COOAB 

GGZ 2.0en Registerplein, in samenspraak met de NVMW.  

Lees nu meer over het nieuwe register voor ggz-agogen  

 

Vacature registratiecommissie voor NVMW-leden 

Voor de op te richten registratiecommissie zoekt Registerplein kandidaten. Deze commissie 

beoordeelt lastige dossiers en adviseert het bestuur. Leden van de registratiecommissie worden 

voorgedragen door de beroepsorganisaties waar Registerplein mee samenwerkt. Op dit moment 

zoekt de NVMW  hiervoor een maatschappelijk werker en een sociaal-agoog met een NVMW-

lidmaatschap of bereid lid te worden. Interesse in deze vacature in onze registratiecommissie?  

 

Voor aanmelding, kwalificatie-eisen en uitgebreidere informatie kunt u mailen naar Lydia Erlings, 

stafmedewerker NVMW: lerlings@nvmw.nl. U krijgt dan uitgebreide informatie toegestuurd en kunt 

vervolgens een motivatie en cv insturen voor 22 juli. 

http://www.registerplein.nl/over/nieuwsbrieven/
https://twitter.com/registerplein
https://www.linkedin.com/company/registerplein
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/ggz-agogen-hebben-vanaf-nu-een-beroepsregister-bij-registerplein/
mailto:lerlings@nvmw.nl
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Artikel in vakblad Sozio: ‘Vijf redenen voor registratie’ 

Het artikel ‘Vijf redenen voor registratie’ was te lezen in de april-

editie van Sozio, het vakblad voor sociale en pedagogische 

beroepen. In dit artikel deelt Registerplein vijf redenen voor 

beroepsregistratie. Het zijn de vijf belangrijkste redenen die 

Registerplein regelmatig te horen krijgt van mensen uit het veld 

die zich willen registreren. 

Lees hier het artikel ‘Vijf redenen voor registratie’ uit Sozio 

 

 

 

Interview met de eerste geregistreerde gezinshuisouder  

In maart opende Registerplein het register voor gezinshuisouders. 

Petra van de Weetering van gezinshuis de Meander is de eerste 

geregistreerde gezinshuishouder in dit nieuwe register. In gezinshuis 

de Meander in Weurt biedt zij, samen met haar man en kinderen, 

ruimte, begeleiding en behandeling aan kinderen met een lichte 

verstandelijke beperking.  

Lees het interview met Petra van de Weetering  

 

 

 

 

 

Welkomstactie: registreer en ontvang een usb-stick 

Iedereen die zich nu nieuw registreert bij Registerplein ontvangt als 

welkomstactie een usb-stick van 4 GB cadeau. Er zijn 250 usb-sticks 

beschikbaar, dus registreer u nu! En heeft u collega’s die nog geen 

registratie bij registerplein hebben? Attendeer hen dan nu op deze 

welkomstactie. 

Lees meer en meldt u aan voor de usb-stick 

 

 

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/artikel-in-vakblad-sozio-vijf-redenen-voor-registratie/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/eerste-geregistreerde-gezinshuisouder-bij-registerplein-zet-in-op-hoogwaardige-kwaliteitszorg/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/een-usb-stick-van-4-gb-cadeau-als-welkomstactie-van-registerplein/
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Tip: zo geeft u inzage in uw dossier 

Als professional werkt u transparant: u laat graag zien welke 

opleidingen en expertise u in huis heeft. Registerplein helpt u 

daar bij. Om te beginnen is via de homepagina van 

www.registerplein.nl na te gaan welke professionals bij ons 

geregistreerd staan. 

Daarnaast kunt u werkgevers of opdrachtgevers eenvoudig inzage 

geven in uw dossier en bijvoorbeeld laten zien welke opleidingen u recent heeft gevolgd. Zo weten zij 

dat u up-to-date bent. U bepaalt zelf hoe lang de inzage geldig is. Hoe dit werkt? 

 Log via Mijn Registerplein 

 Klik – bovenaan uw dossier– op ‘Geef inzage’ 

 Klik op ‘Toevoegen werkgever’ 

 Vul de naam en e-mail in, en geef aan tot welke datum de inzage geldig blijft. 

 

Nieuwe algemene voorwaarden per 1 juli 2015 

Registerplein heeft nieuwe algemene voorwaarden. Deze gelden vanaf 1 juli 2015. Deze meest 

recente algemene voorwaarden vindt u altijd op onze website. 

Lees nu de nieuwe algemene voorwaarden van Registerplein 

 

Volg Registerplein op Twitter en LinkedIn 

 

Het laatste nieuws van Registerplein leest u niet alleen op onze website, wij zijn nu ook 

te volgen op Twitter (@registerplein) en LinkedIn. 

 

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/
http://www.registerplein.nl/mijn-registerplein/
http://www.registerplein.nl/algemene-voorwaarden/
https://twitter.com/registerplein
https://www.linkedin.com/company/registerplein
mailto:info@registerplein.nl

