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Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 

Ingangsdatum 28 januari 2016, versie: november 2016 (versie 3) 

Onder het Registratiereglement voor Sociaal Juridisch Dienstverleners vallen goedgekeurde, nieuwe 

inschrijvingen na 28 januari 2016 en elke verlenging van de registratie. Tevens is het Reglement van 

toepassing op alle geaccrediteerde en de niet geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende 

activiteiten van Sociaal Juridisch Dienstverleners. De wijzigingen in het Registratiereglement zijn 

zichtbaar door vermelding van het versienummer en hebben betrekking op de operationele 

uitvoerbaarheid. In versie 2.0 is een hardheidsclausule opgenomen. 

In alle gevallen, waarin dit Regelement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur wordt 

geadviseerd door de registratie- en accreditatiecommissie.  

Vastgesteld door het bestuur Registerplein, 

met instemming van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk, voortgekomen uit de 

Landelijke Vereniging van Sociaal Raadslieden, 

volgens de vastgestelde procedures, 

te Utrecht, 28 januari 2016, 

 

 

Mw. M. Babović MSc 

Directeur-bestuurder Registerplein  
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1. Inleiding 

Met een beroepsregistratie laat u zien dat u uw beroep serieus neemt, vakbekwaam bent en op de 

hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. Registratie in een register betekent dat 

u voldoet aan controleerbare eisen. Hiermee kunt u zich verantwoorden richting collega’s, werkgever, 

opdrachtgevers en cliënten. 

Door u aan te melden voor registratie in het Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners verklaart 

u:  

 Zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan de klachtenprocedure van de LOSR (Landelijke 

Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk). De LOSR is voortgekomen uit de LVSR (Landelijke 

Vereniging van Sociaal Raadslieden. De LOSR is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland (voorheen 

MOgroep). De klachtenprocedure vindt u hier.  

 Kennis genomen te hebben van het feit dat de uitspraken van één van de tuchtcolleges tevens 

bindend zijn voor de geregistreerden in het register Sociaal Juridisch Dienstverleners.  

 Dat u voldoet aan het functieprofiel van het beroep Sociaal Juridisch Dienstverlener. Het 

functieprofiel van de Sociaal Juridisch Dienstverlener vindt u hier. 

 Dat u zich zal houden aan de beroepscode voor Sociaal Juridisch Dienstverlener. De beroepscode 

voor de Sociaal Juridisch dienstverlener vindt u hier.  

 Dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen registratie en zich toetsbaar opstelt 

 Kennis te hebben genomen van dit Reglement en van de Algemene Voorwaarden van 

Registerplein. De Algemene Voorwaarden van Registerplein vindt u hier. 

 Alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 

In het register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners zijn de volgende inschrijvingen mogelijk : 

1. Registratie Basis  

2. Registratie Plus  

  

http://www.mogroep.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw/publicaties/onderwerp/265-beroepsregistratie-registerplein
http://www.mogroep.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw/publicaties/publicatie/5880-beroepsregistratie-voor-sociaal-juridisch-dienstverleners-vernieuwde-beroepscode-functieprofiel-en-klachtenregeling-bij-sjd
http://www.mogroep.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw/publicaties/publicatie/5880-beroepsregistratie-voor-sociaal-juridisch-dienstverleners-vernieuwde-beroepscode-functieprofiel-en-klachtenregeling-bij-sjd
http://www.registerplein.nl/algemene-voorwaarden/
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2. Registratienorm 

2.1. Registratie Basis 

Een Registratie Basis is voor Sociaal Juridisch Dienstverleners die nog niet kunnen voldoen aan alle 

registratiecriteria voor Registratie Plus.  

Een Registratie Basis is maximaal 3 jaar geldig. In deze 3 jaar kunt u toewerken naar de Registratie Plus 

criteria. Dit geldt niet voor vrijwilligers. Vrijwilligers blijven altijd in de Registratie Basis.  

Activiteiten die u gedurende uw Registratie Basis onderneemt komen niet in aanmerking voor 

registerpunten. Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend als u overstapt 

naar een Registratie Plus. Het is dus zaak om zo snel mogelijk te gaan voldoen aan de registratiecriteria 

voor de Registratie Plus.  

De registratiecriteria voor de Registratie Basis zijn: 

 Hbo-diploma van de volgende opleidingen: SJD of Rechten en alle voorlopers hiervan.  

of 

 Een diploma universitaire studie Nederlands Recht 

of 

 Een ander diploma waarbij naast het diploma kan worden aangetoond dat u minimaal 2 jaar 

werkervaring na diplomering hebt opgebouwd als Sociaal Juridisch Dienstverlener op HBO niveau 

voor gemiddeld 16 uur per week waarvan u 8 uur direct cliëntcontact heeft. Dit zal moeten 

worden aangetoond door de werkgever door middel van een ondertekende 

werkgeversverklaring. Bent u zelfstandige met een ander afgerond HBO diploma dan dient u geen 

werkgeversverklaring aan te tonen maar een verklaring werkuren zelfstandigen. Deze 

verklaringen vindt u op www.registerplein.nl bij Links & Downloads. 

of 

 De kwalificatie ‘startbekwaam’ na een succesvolle afronding van een goedgekeurde EVC-

procedure voor één van bovengenoemde diploma’s.  

en 

 Verklaring Omtrent Gedrag/VOG niet ouder dan 2 jaar. 

en 

 Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel aan te tonen.  

2.2. Registratie Plus  

Voor de Registratie Plus gelden dezelfde registratiecriteria als voor de Registratie Basis. Er zijn echter 

bijkomende eisen op het gebied van werkervaring, functie en werkuren. In de Registratie Plus wordt u 

ingeschreven, vanaf de datum van aanmelding Registratie Plus (u bent dan nog niet eerder 

ingeschreven geweest) of vanaf de datum van overstap van Registratie Basis naar Registratie Plus. 

Vrijwilligers kunnen niet in de Registratie Plus worden ingeschreven (zie paragraaf 2.1). 
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Bij de Registratie Plus gaat u punten verzamelen om uw registratie Plus na 5 jaar te verlengen (zie 

paragraaf 2.4). Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend.  

De registratiecriteria voor de Registratie Plus zijn: 

 Hbo-diploma van de volgende opleidingen: SJD of Rechten en alle voorlopers hiervan.  

of 

 Een diploma universitaire studie Nederlands Recht 

of 

 Een ander diploma waarbij naast het diploma kan worden aangetoond dat u na diplomering 

tenminste 5 jaar werkzaam bent als Sociaal Juridisch Dienstverlener op HBO niveau voor 

gemiddeld 16 uur per week waarvan u 8 uur direct cliëntcontact heeft. Dit zal moeten worden 

aangetoond door de arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring. 

of 

 De kwalificatie ‘startbekwaam’ na een succesvolle afronding van een goedgekeurde EVC-

procedure voor één van bovengenoemde diploma’s.  

en 

 Verklaring Omtrent Gedrag/VOG niet ouder dan 2 jaar 

en 

 Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u op dit moment gemiddeld 

16 uur per week werkzaam bent als Sociaal Juridisch Dienstverlener  waarvan 8 uur direct 

cliëntcontact is.  

en 

 Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u tenminste 2 jaar 

werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als Sociaal Juridisch Dienstverlener in de 

afgelopen 5 jaar. 

en 

 Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. Deze verklaring vindt u op 

www.registerplein.nl bij Links & Downloads. 

2.3 Overstap van Basis naar Plus 

Registratie Basis is maximaal 3 jaar geldig. Na maximaal 3 jaar dient u te voldoen aan alle 

registratiecriteria van de Registratie Plus. De criteria voor Registratie Plus vind u onder paragraaf 2.2.  

De Registratie Plus kunt u op ieder moment binnen de drie jaar aanvragen vanuit het online dossier in 

het Statusoverzicht. 

  

http://www.registerplein.nl/
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2.4 Registratiecriteria voor verlenging van uw Registratie Plus 

Van Plus geregistreerde Sociaal Juridisch Dienstverleners wordt verwacht dat zij zich continu scholen 

en bijblijven op hun vakgebied. Op deze manier is de Sociaal Juridisch Dienstverlener blijvend met zijn 

ontwikkeling bezig.  

Registratie Plus is 5 jaar geldig. Wanneer het einde van de registratieperiode nadert ontvangt u via het 

online dossier het verzoek om uw registratie te verlengen. Dit kunt u doen vanuit uw online dossier in 

het Statusoverzicht. U kunt verlengen vanaf 3 maanden voor de aangegeven toetsdatum, mits er 

voldoende punten zijn behaald. 

Criteria voor het verlengen van uw Registratie Plus zijn: 

 Een Verklaring Omtrent Gedrag/VOG niet ouder dan 2 jaar 

en 

 Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u op dit moment 
gemiddeld 16 uur per week werkzaam bent als Sociaal Juridisch Dienstverlener waarvan 8 
uur direct cliëntcontact is.  
en 

 Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u tenminste 2 jaar 

werkervaring heeft opgebouwd als Sociaal Juridisch Dienstverlener in de afgelopen 5 jaar. 

en 

 Zelfstandigen dienen tevens een recente kopie van de inschrijving in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. Deze 

verklaring vindt u op www.registerplein.nl bij Links & Downloads. 

en 

 Tenminste 130 registerpunten die u heeft behaald door het ondernemen van activiteiten (zie 

hieronder) Welke activiteiten dit mogen zijn, vindt u in paragraaf 2.5 (Behalen van 

Registerpunten). Deze activiteiten kunt u opvoeren in uw online dossier in het 

Statusoverzicht. 

 

Mocht men bij het verlengen van de registratie niet kunnen voldoen aan één van de gestelde eisen, 

dan kan men bij hoge uitzondering overstappen naar de Registratie Basis. Hiervoor moet men aan de 

criteria voor de Basis Registratie kunnen voldoen (zie paragraaf 2.1). Hiertoe moet een schriftelijk 

verzoek bij Registerplein worden ingediend met vermelding van redenen en motivatie om in de 

Registratie Basis te worden ingedeeld. Het verzoek wordt in de registratie- en accreditatiecommissie 

behandeld. 

  

http://www.registerplein.nl/
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3. Accreditatiecriteria 

Wanneer u Plus geregistreerd bent dient u na 5 jaar tenminste 130 registerpunten te hebben behaald.   

(1 punt = 1 uur) 

Er zijn 2 trajecten te onderscheiden voor het behalen van Registerpunten namelijk:  

 deskundigheidsbevordering  

 reflectie  

Het aantal punten over 5 jaar is als volgt verdeeld: 

1. Deskundigheidsbevordering tenminste  80 registerpunten 

- Waarvan geaccrediteerd   tenminste 40 registerpunten  

- Waarvan niet geaccrediteerd  maximaal  40 registerpunten 

 

Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen opleidingen, congressen, e-learning en 

cursussen die door Registerplein zijn geaccrediteerd.  

2. Reflectie    tenminste 50 registerpunten 

Reflectie kan worden aangetoond door middel van bijgewoonde intervisie, werkgerichte coaching of 

casuïstiekbespreking met vakgenoten. 

Aanbevolen wordt om elk jaar een aantal punten te behalen. Het advies is om 16 registerpunten 

deskundigheidsbevordering en 10 punten reflectie per jaar te behalen. 

3.1 Deskundigheidsbevordering 

Voor de deskundigheidsbevordering dient u gedurende elke periode van vijf jaar 80 registerpunten te 

halen (= 80 uur). 

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 

Opleidingen die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals 

(op basis van de beroepscode en het functieprofiel van de Sociaal Juridisch Dienstverlener) komen in 

aanmerking voor toekenning van registerpunten in het geaccrediteerde deel van de 

deskundigheidsbevordering. Dit geldt zowel voor opleidingen met open inschrijving als maatwerk- en 

incompanycursussen. Geaccrediteerde opleidingen worden opgenomen in de cursusagenda van 

Registerplein. 
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Geaccrediteerde opleidingen/cursussen/congressen bevatten in ieder geval voldoende van de 

volgende competenties: 

 

 Conflict en conflicthantering 

 Taal en communicatie 

 Geheimhouding en bescherming 
persoonsgegevens  

 Belastingen (inkomstenbelasting en toeslagen) 

 (Juridisch) recht, wet en (fiscale) regelgeving 

  Financiën 

 Hulp- en dienstverlening 

 Kennisontwikkeling voor het beroep 

 Opbouwwerk 

 Ouderenwerk 

 Strafzaken 

 Burgerrecht 

 Familierecht 

 Vreemdelingenrecht 

 

 Huisvesting 

 Schuldhulpverlening 

 Thuiszorg 

 Onderwijs en consumentenzaken 

 Administratieve, documentaire en registratief 
statische vaardigheden 

 Systemen 

 Dossiers 

 Sociaal maatschappelijke voorzieningen 

 Sociaal cultureel 

 Methodische vaardigheden 

 Sociale vaardigheden 

 Diagnostische vaardigheden 

 Samenwerken  

Deze competenties zijn vastgesteld als zijnde van belang voor uw werk als Sociaal Juridisch 

Dienstverlener. 

Niet-geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 

Bij de niet-geaccrediteerde deskundigheidsbevordering zijn standaard activiteiten vastgesteld die u 

kunt ondernemen om registerpunten te behalen. Per activiteit is bepaald hoeveel punten u hiervoor 

ontvangt en hoeveel punten u maximaal voor deze activiteit kunt behalen (zie tabel 1). 

Per activiteit wordt een aantal voorbeelden gegeven waarmee u kunt aantonen dat de activiteit 

door u is uitgevoerd; per activiteit wordt in ieder geval één bewijsstuk gevraagd, tenzij anders 

aangegeven. Als de activiteit niet is aangetoond kan Registerplein besluiten hier geen 

registerpunten aan toe te kennen. 
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Activiteiten niet geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering  

Registerpunten 
per eenheid 

Max. aantal 
punten voor 
dit onderdeel 

*Alle activiteiten moeten aantoonbaar betrekking hebben op het 

vakgebied 

  

Profilering   

Het werk nauwkeurig omschreven in producttermen / 

functieomschrijving. 

Aan te tonen door het uploaden van een door u opgestelde 

werkbeschrijving: 

 in brochure / folder / werkboek / informatiemateriaal 

voor derden 

 in jaarplan 

 op website onder vermelding van betreffende URL 

 in functiebeschrijving 

Per stuk: 10 25 

Artikel geschreven over / relevant voor het vakgebied en 

gepubliceerd in een krant / tijdschrift / orgaan. 

Aan te tonen door het uploaden van een kopie van het 

gepubliceerde artikel. Minimaal 500 woorden. 

Per publicatie: 10 25 

Presentatie gegeven over / relevant voor het vakgebied. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bedankbrief voor het verzorgen van de presentatie 

 een dagprogramma waaruit blijkt dat u de presentatie 

gegeven heeft 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de presentatie gegeven heeft. 

Per presentatie: 5 8 

Informatiebijeenkomst over het werk georganiseerd. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bedankbrief voor het organiseren van de 

Informatiebijeenkomst 

 een dagprogramma waaruit blijkt dat u de 

informatiebijeenkomst heeft georganiseerd 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de informatiebijeenkomst heeft georganiseerd. 

Per dagdeel: 10 15 
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Activiteiten niet geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering  

Registerpunten 
per eenheid 

Max. aantal 
punten voor 
dit onderdeel 

Als forumlid deelgenomen aan discussie over / relevant voor het 

vakgebied tijdens een congres. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een dagprogramma waaruit blijkt dat u zitting heeft 

gehad in een forum 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

zitting heeft gehad in een forum 

 

Per forum: 5 15 

Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie relevant 

voor het vakgebied. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een jaarverslag van het bestuur/de commissie o.i.d. 

waaruit blijkt dat u hier deel van uitmaakt 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

deel uitmaakt van het bestuur/de commissie 

Per bestuur 

/commissie: 5 

15 

Interview gegeven over / relevant voor het vakgebied aan krant, 

tijdschrift, radio, tv. Aan te tonen door het uploaden van: 

 een kopie van het gepubliceerde interview 

 enig document of geluidsopname waaruit blijkt dat u 

het interview heeft gegeven 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

een Interview heeft gegeven voor het betreffende 

medium 

Per interview: 2 15 

Kennisoverdracht    

Studiedag/conferentie/congres georganiseerd. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bedankbrief voor het organiseren van de 
studiedag/conferentie/congres 

 een dagprogramma waaruit blijkt dat u de 

studiedag/conferentie/congres heeft georganiseerd 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de studiedag/conferentie / congres heeft 

georganiseerd. 

Per georganiseerde 

dag: 10 

15 
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Activiteiten niet geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering  

Registerpunten 
per eenheid 

Max. aantal 
punten voor 
dit onderdeel 

Workshop verzorgd. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bedankbrief voor het organiseren van de workshop 

 een dagprogramma waaruit blijkt dat u de workshop 

heeft georganiseerd 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de workshop heeft georganiseerd. 

Per workshop: 10 15 

Lesblok verzorgd in opleiding hsao (onder een lesblok wordt 

verstaan 10 lesweken). 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling 

waar u les heeft gegeven 

Per lesblok: 10 25 

Lesblok verzorgd in andere opleiding (onder een lesblok wordt 

verstaan 10 lesweken). 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling 

waar u les heeft gegeven 

Per lesblok: 5 25 

Hsao-stagiair begeleid gedurende tenminste 10 maanden. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 het stagecontract 

 het stageverslag 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

een stagiair(e) hsao heeft begeleid. 

Een stagiair(e): 10 

Twee stagiair(e)s: 15  

Drie of meer 

stagiair(e)s: 20 

20 
 

Beroepsontwikkeling   

Nieuwe methodiek ontwikkeld. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een door u gemaakte beschrijving van de methodiek 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de methodiek heeft ontwikkeld (en indien van 

toepassing dat deze is ingevoerd) 

Per methodiek: 5 25 
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Activiteiten niet geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering  

Registerpunten 
per eenheid 

Max. aantal 
punten voor 
dit onderdeel 

Protocol ontwikkeld. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 het voorblad en de index van het protocol, waar uw 

naam op staat 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u het 

protocol heeft ontwikkeld (en indien van toepassing dat 

deze is ingevoerd) 

Per protocol: 5 15 

Onderzoek gedaan en daarover gepubliceerd in een blad/orgaan 

relevant voor het vakgebied. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 het onderzoeksplan en een resultatenoverzicht 

 een kopie van de publicatie 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

het onderzoek heeft uitgevoerd en daarover heeft 

gepubliceerd 

Per onderzoek met 

publicatie: 5 

25 

Boek geschreven (en laten uitgeven). 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 minimaal een kopie van het colofon, en de eerste en de 

laatste pagina van het boek 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

het boek heeft geschreven en het is uitgegeven 

Per 100 pagina’s: 5 25 

Buitenlandse studiereis gemaakt. Aan 

te tonen door het uploaden van: 

 het reisprogramma met deelnemerslijst 

 een door u opgesteld reisverslag 

 een reisverslag waaruit blijkt dat u deelnemer was 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

de betreffende studiereis heeft gemaakt 

Per studiereis, 

ongeacht de duur: 5 

15 
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Activiteiten niet geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering  

Registerpunten 
per eenheid 

Max. aantal 
punten voor 
dit onderdeel 

Nieuw initiatief binnen het werk opgezet en uitgevoerd. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 een door u opgestelde beschrijving van het initiatief die 

door de leidinggevende is geparafeerd 

 een getekende verklaring van de leidinggevende dat u 

het betreffende initiatief heeft opgezet en uitgevoerd. 

Per initiatief: 5 15 

Actief binnen Registerplein of gerelateerde 

beroepsvereniging(en). 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 enig document waaruit blijkt op welke manier u actief 

bent voor Registerplein of een gerelateerde 

beroepsvereniging 

 een getekende verklaring van de leidinggevende waaruit 

blijkt dat u actief bent voor Registerplein of een 

gerelateerde beroepsvereniging. 

 

 

 

Per activiteit: 2 4 
 

Overige activiteiten vrije ruimte   

Lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 enig document waaruit blijkt dat u lid bent van de 

betreffende beroepsvereniging 

 de ledenlijst waar uw naam in voorkomt. 

Per lidmaatschap: 2 2 

Als deelnemer studiedag / conferentie / congres bezocht. 

Aan te tonen door het uploaden van: 

 uw bewijs van deelname 

 de deelnemerslijst 

Per dag: 6 
Per dagdeel: 3 

30 

Overige scholing 1 per uur scholing geen 
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3.2. Reflectie 

Voor het reflectietraject moet u gedurende elke periode van vijf jaar 50 registerpunten ( = 50 uur) 

behalen. Deze registerpunten kunt u behalen door deel te nemen aan intervisie, werkgerichte 

coaching of casuïstiekbespreking met vakgenoten. Deze vormen van reflectie moeten ieder aan een 

aantal eisen voldoen.  

Eisen aan Intervisie 

Bij intervisie komt een groep collega’s over een langere tijdsperiode regelmatig samen om via een 

systematische aanpak de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen vorm te geven 

op basis van gelijkwaardigheid. De intervisie kan zowel begeleid als onbegeleid plaatsvinden.  

Aan intervisie worden de volgende eisen gesteld: 

 Groep van minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers 

 U dient een getekende intervisieverklaring aan te tonen. Een format van een 

intervisieverklaring vindt u op www.registerplein.nl bij Links & Downloads 

Eisen aan werkgerichte coaching 

Onder werkgerichte coaching wordt het volgende verstaan: een gestructureerd en doelgericht proces, 

waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag in zijn of haar werk 

door: 

 bewustwording en persoonlijke groei 

 het vergroten van zelfvertrouwen en 

 het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden 

 

Aan coaching worden de volgende eisen gesteld: 

 Gegeven door een gediplomeerde coach (Registerplein zal de diplomering van de coach 

steekproefsgewijs controleren) 

 U dient een getekende coachingsverklaring aan te tonen. Een format van een coachingsverklaring 

vindt u op www.registerplein.nl bij Links & Downloads. 

Eisen aan casuïstiekbespreking met vakgenoten 

Casuïstiekbespreking is de leer van de casus. Een casus is een verhaal over een interactie tussen een 

cliënt en een sociaal werker. Het verhaal reconstrueert mondeling of schriftelijk een situatie van een 

hulpvrager en een handelend optreden van een (of meerdere) hulpverlener(s), aangevuld met 

reflecties. Tijdens de casuïstiekbespreking wordt uitgebreid stilgestaan bij preventie, signalering, het 

erbij betrekken van het netwerk en het bespreekbaar maken van signalen binnen het netwerk. 

Aan casuïstiekbespreking worden de volgende eisen gesteld: 

 Groep van minimaal 2 tot maximaal 8 deelnemers 

 U dient een getekende casuïstiekverklaring aan te tonen. Een format van een casuïstiekverklaring 

vindt u op www.registerplein.nl bij Links & Downloads.  

http://www.registerplein.nl/
http://www.registerplein.nl/
http://www.registerplein.nl/
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Professionals die er onverhoopt niet in slagen te voldoen aan criteria voor de verlenging van de 

Registratie Plus, worden uitgeschreven en mogen zich niet langer ‘geregistreerd Sociaal Juridisch 

Dienstverlener’ noemen. 

4. Opzeggen 

U kunt uw registratie schriftelijk opzeggen conform de Algemene Voorwaarden van Registerplein. 


