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Nieuwsbrief Registerplein eerste kwartaal 2015 

 

 
 

 

 

Beste geregistreerde professional, 

Dit is onze eerste kwartaalnieuwsbrief. Om u op de hoogte te houden van al onze activiteiten 

ontvangt u vanaf nu ieder kwartaal deze digitale nieuwsbrief van Registerplein. In deze editie leest u 

onder meer over ons congres in maart, het nieuwe register voor gezinshuisouders en onze nieuwe 

website. 

Benieuwd naar meer nieuws van Registerplein? Bezoek dan onze website www.registerplein.nl en 

volg ons op Twitter en LinkedIn. 

 

Veel leesplezier, 

Team Registerplein 

 

 

Terugblik op ons congres in tekst en beeld 

Registerplein organiseerde donderdag 5 maart 2015 het congres 

‘Kwaliteit begint bij jou!’. Samen met ongeveer 200 aanwezigen 

gingen we in op het thema ‘Registreren en kwaliteit in het sociaal 

domein’ met sprekers, workshops en meer. 

Lees nu het uitgebreide verslag en bekijk de video en foto’s van het 

congres 

 

 

 

Nieuw register voor gezinshuisouders 

Gezinshuisouders kunnen zich sinds begin maart ook registreren 

bij Registerplein. Gezinshuisouders zijn professionals die jongeren, die wegens omstandigheden niet 

bij hun ouders kunnen wonen, in hun eigen gezin opnemen. Dit nieuwe register is opgezet samen 

met Present 24x7, de beroepsvereniging voor professionele ouders. Het past bij het streven van 

Registerplein om kwaliteitsregistratie te verbreden met nieuwe doelgroepen in het sociaal domein. 

Lees meer over het register voor gezinshuisouders 

 

 

http://www.registerplein.nl/
https://twitter.com/registerplein
https://www.linkedin.com/company/registerplein
http://www.registerplein.nl/congres-2015/
http://www.registerplein.nl/congres-2015/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/gezinshuisouders-krijgen-kwaliteitsregistratie-bij-registerplein/
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Maasstad Ziekenhuis ontvangt eerste Keurmerk Meldcode 

Op donderdag 5 maart heeft het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 

het eerste Keurmerk Meldcode ontvangen. Het keurmerk wordt 

uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen 

Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein aan organisaties die 

de Meldcode voor aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld hebben geïmplementeerd, ernaar 

handelen en de Meldcode binnen de organisatie voldoende borgen. 

 

Lees meer over het keurmerk voor het Maasstad Ziekenhuis 

 

 

Lees ons jaarplan 2015 – 2016 

In ons jaarplan 2015 – 2016 vertellen wij over de toekomstplannen 

van Registerplein en onze activiteiten van de komende tijd. Met dit 

jaarplan geven wij vorm aan onze missie: ‘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’. 

Lees ons jaarplan via onze website 

 

 

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/vws-reikt-eerste-keurmerk-meldcode-uit-aan-maasstad-ziekenhuis/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registerplein-publiceert-jaarplan-2015-2016/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/een-usb-stick-van-4-gb-cadeau-als-welkomstactie-van-registerplein/
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Tips voor het gebruik van onze nieuwe website 

Sinds januari 2015 werken wij onder onze nieuwe naam 

Registerplein. Daar hoort ook een nieuwe  website bij: 

www.registerplein.nl. Hier vindt u alle informatie over 

Registerplein, nieuws en praktische tips. Hier drie handige links: 

 

o Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws. Lees hier onze nieuwsberichten 

o Onze antwoorden op veelgestelde vragen. Lees de vragen en antwoorden hier 

o Hulp nodig? Hier vindt u tips over onder meer registreren, uploaden en verlengen 

 

 

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/over/nieuws/
http://www.registerplein.nl/service-contact/direct-regelen-2/veelgestelde-vragen/
http://www.registerplein.nl/service-contact/hulp-bij/
https://twitter.com/registerplein
https://www.linkedin.com/company/registerplein
mailto:info@registerplein.nl

