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Visie Registerplein 

Kwaliteit van sociale professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014)
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Onze Missie 

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.  

 

Onze Visie 

Registerplein biedt inzicht in de kwaliteit van de sociale professionals die zich registreren.  

 

Kernwaarden 

De missie van Registerplein vindt zijn oorsprong in de kernwaarden. Deze waarden liggen in de 

organisatie verscholen. We formuleren deze waarden helder en nemen ze als belangrijkste 

uitgangspunt voor ons handelen. Zo verbinden ze onze interne processen met onze externe 

communicatie, waarmee we het verhaal van Registerplein tussen de regels door uitdragen. We 

maken aan iedereen duidelijk waar we als organisatie voor gaan en staan. Onze kernwaarden zijn: 

kwaliteit, menselijk en meedenken. Elke kernwaarde werken we hieronder uit. 

 

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 duidelijk. 

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. De verantwoordelijkheid 

voor het oplossen van die vraag ligt zo laag mogelijk in de organisatie. 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 
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wat we doen en belangrijk vinden. 

 

 

Missionaire doelen: 

 

 Grotere zichtbaarheid. Hierdoor wordt Registerplein top-of-mind bij de registratie van 

sociale professionals. 

 Netwerk tot stand brengen en onderhouden. Registerplein wil verbonden zijn met een 

groter netwerk met andere registers, bijvoorbeeld voor kennisuitwisseling. 

 Nieuwe doelgroepen van sociale professionals aanboren. Dat geldt voor professionals in 

opleiding, op mbo-, hbo- en wo-niveau.  

 Draagvlak creëren, lobbyen, meer en betere samenwerking met andere organisaties. 

 Duidelijke kaders, werkprocessen en verantwoordelijkheden, intern en extern. 

 Maatregelen treffen bij klachten mogelijk maken. Dat doen we in samenwerking met 

andere organisaties.  

 Verder wil Registerplein haar doelgroep meer aan zich binden. Bijvoorbeeld door: 

 Geregistreerde professionals meer inhoudelijke activiteiten aan te bieden.  

 Geregistreerde professionals helpen zich te profileren. 

 Cliënten inzicht te bieden in wie geregistreerd is via een openbaar te raadplegen 

register.  

 Een naam en huisstijl waarin doelgroepen zich herkennen. 

 Klantvriendelijkheid.   

 

Strategie 

 

Wat gaan we doen om de basis op orde te brengen, helderheid en structuur te creëren en hoe 

zetten we daarbij in op professionalisering? Hieronder beschrijven we eerst de doelgroepen waar 

we ons primair op gaan richten, daarna de strategie en middelen die we oppakken, hoe we die voor 

ons zien en wat de planning is. 

 

Op wie richten we ons? 

 

1. Professionals. Deze primaire doelgroep van het registratieproces worden het best bediend 

via een duidelijke website en registratieproces. De (her)registratiecriteria moeten helder en 

actueel zijn. We zullen daarom nauw samenwerken met de beroepsverengingen en 

vakgroepen van professionals. Verder houden we professionals betrokken bij hun 
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registratie door geregeld met hen te communiceren en bijvoorbeeld twee keer per jaar een 

‘dag van de professional’ te faciliteren, samen met de opleiders. 

2. Studenten. Zij garanderen de toekomst van Registerplein. Deze relatief kleine groep is via 

het onderwijs gericht te benaderen.  

3. Onderwijs. Via het onderwijs kan Registerplein studenten bereiken. Maar dan moeten we 

ze wel proactief benaderen. Hiervoor stelt Registerplein een plan van aanpak op: wie 

bezoeken we, hoe vaak onderhouden we contact. Een goed CRM-systeem moet dit proces 

vergemakkelijken. 

4. Werkgevers. 

Via werkgevers kan Registerplein professionals bereiken. Maar dan moeten we ze wel 

proactief benaderen. Hiervoor stelt Registerplein een plan van aanpak op: wie bezoeken 

we, hoe vaak onderhouden we contact met hen. Een goed CRM-systeem moet dit proces 

vergemakkelijken. 

5. Cliënten. 

Cliënten, daar gaat het uiteindelijk om. Bij hen is Registerplein als register of keurmerk nog 

niet goed in beeld. Ze moeten weten dat er een register is, zodat ze weten dat ze gebruik 

moeten maken van geregistreerde professionals. Dit kunnen we bereiken door 

professionals een zichtbare certificering te geven. Bijvoorbeeld een sticker of een 

deurplaatje. Daardoor krijgt registratie ook een hoger aanzien.  

De overige doelgroepen (Overheden, Brancheorganisaties, Zorgverzekeraars, Opleidingen, 

Kenniscentra, Beroepsverenigingen, Vakbonden) zijn de stakeholders in het veld. Zij zijn 

voornamelijk met accountmanagement te bereiken. Hierin kan ook het bovengenoemde plan van 

aanpak en CRM-systeem ondersteunen. Als zij bovendien merken dat Registerplein in haar 

middelen (bijvoorbeeld de website) goed en duidelijk communiceert met bovenstaande 

doelgroepen, dan wordt hun houding ten aanzien van registratie en de organisatie zelf automatisch 

ook positiever. 

 

Wat gaan we doen? 

Visie op registratie 

(kernboodschap) 

Registratie is de kernactiviteit van Registerplein. Wij registreren 

professionals op basis van vastgestelde criteria. Daarnaast heeft 

Registerplein een belangrijke signalerende en meedenkende 

functie richting stakeholders op het gebied van ontwikkeling en 

herziening van criteria.  

Toetsingskader Registerplein hanteert een toetsingskader voor partijen die zich 

met een registratieverzoek bij Registerplein melden. Registerplein 

registreert alleen professionals met: 
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1. Heldere en breed gedragen beroepsnormen; 

2. Uitvoerbare (her)registratiecriteria; 

3. Duidelijke klacht- en/of tuchtprocedure bij het niet 

naleven van de beroepsnorm. 

Visie op professionalisering

 sociale professionals 

Professionalisering binnen het veld van sociale professies en 

registratie zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom werkt 

Registerplein hierin samen met andere veldpartijen. Registerplein 

heeft daarbij de volgende taak: 

1. Duidelijk maken waar de professional aan moet voldoen 

en hoe we dat toetsen; 

2. Benoemen van heldere bijbehorende uitvoeringscriteria. 

 

Structuur in processen Eerst brengen we in kaart welke interne processen er zijn. 

Hiervoor stellen we duidelijke uitgangspunten op. We bekijken 

waar ‘gaten’ vallen of verbeteringen gewenst zijn en sturen 

hierop. Ook benoemen we intern de verantwoordelijkheden en 

communiceren deze. Het eindpunt van dit traject is een externe 

audit en een ISO-certificaat.  

Zichtbaarheid en 

transparantie 

We maken de geregistreerde professionals zichtbaar bij de cliënt 

(en de rest van de buitenwereld). Zo maken we ook ons register 

zichtbaar. 

Klantvriendelijk We zijn prettig en toegankelijk als personen en willen zorgen dat 

alle communicatiemiddelen ook zo werken. We benoemen een 

aantal uitgangspunten voor klantvriendelijkheid en werken die uit 

in de organisatie. 

We zijn ook dienstverlenend en klantvriendelijk, door de 

professional het zo makkelijk mogelijk te maken om zijn behaalde 

competenties te registreren.  

Ambassadeurs We koppelen de competenties van de sociale professional aan een 

menselijk gezicht, een ambassadeur, indien nodig per 

beroepsgroep. We gaan op zoek naar ambassadeurs waarvan we 

zeker weten dat ze de competenties die het beroepsveld heeft 

bepaald ondersteunen. De ambassadeurs stralen een persoonlijk 

(menselijk) gezicht uit van de geregistreerde professional en 

laten zien waarom het nodig is om aan criteria te voldoen. 

(Pro)actief aan de slag met 

het netwerk 

We brengen verbinding tot stand en overtuigen op inhoud. 

We organiseren persoonlijk contact: We maken een plan van 

aanpak voor accountmanagement, waarin we bepalen welke 
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organisaties we gaan bezoeken, hoe en hoe vaak we contact 

onderhouden.  

We bezoeken evenementen: We benoemen de thema’s die we 

belangrijk vinden op het gebied van registratie en op het gebied 

van sociaal werk. We inventariseren welke organisaties 

interessante evenementen en conferenties organiseren. Zetten 

deze in de agenda en bezoeken ze. Zo doen we nuttige contacten 

op voor ons netwerk, maken we onszelf zichtbaar en laten ons 

(menselijke) gezicht zien. 

Netwerk actief op social media: Registerplein wil een netwerk 

creëren via social media van organisaties en mensen die zich 

bezighouden met registratie.  

Faciliteren evenementen: We faciliteren (periodiek) een 

evenement waar professionals, opleiders en andere stakeholders 

elkaar ontmoeten. Registerplein kan hier fungeren als afzender of 

actief participeren als inhoudelijk deskundige, afhankelijk van de 

aard van het evenement. Bovendien zorgt dit voor verbinding 

tussen alle doelgroepen. 

 

 


