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Beste geregistreerde professional, 

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over het nieuwe register voor cliëntondersteuners 
dat vanaf 13 oktober is geopend. Ook zijn er al weer nieuwe registers in de maak voor social 
work en sociaal juridisch dienstverleners. Bekijk vooral ook de nieuwe bedrijfsvideo van 
Registerplein en het jaarverslag van 2014. En we vragen om uw hulp voor het invullen van 
een klanttevredenheidsonderzoek zodat we u nog beter kunnen informeren via onze 
website. 

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 

Advertentie 

 

 
Nieuw register voor Cliëntondersteuners bij 
Registerplein 

Sinds dinsdag 13 oktober 2015 is het beroepsregister voor Cliëntondersteuners 
officieel geopend. Vanaf deze datum kunnen cliëntondersteuners zich 
registreren bij Registerplein. Met deze registratie tonen zij hun kwaliteit en 
deskundigheid. Het nieuwe register is ingericht door de Beroepsvereniging van 
cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) en Registerplein. 

 Lees het nieuwsbericht 

 Lees meer over de voorwaarden voor dit nieuwe register 

http://www.registerplein.nl/
http://www.twitter.com/registerplein
https://www.linkedin.com/company/1957061?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A39807141446544647046%2CVSRPtargetId%3A1957061%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/ook-clientondersteuners-hebben-vanaf-nu-een-beroepsregister-bij-registerplein/
http://www.registerplein.nl/registreren/
http://www.hupper.nl/
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Register voor sociaal werkers 

Registerplein is samen met de beroepsvereniging NVMW (binnenkort BPSW) en 
de MOgroep gestart met een project om een breed register voor sociaal werkers 
in te richten met als doel ‘een leven lang leren’ en het bevorderen en borgen van 
vakmanschap. Tijdens de regiobijeenkomsten met de MOgroep in oktober is 
duidelijk geworden dat beroepsregistratie een belangrijk onderdeel gaat uitmaken 
van het branchekeurmerk van de MOgroep. 

Lees ook het nieuwsbericht over de naamswijziging van NVMW naar BPSW 

Register sociaal juridisch dienstverleners 

De Landelijke organisatie voor sociaal juridisch dienstverleners (LOSR) heeft Registerplein 
de opdracht verleend om een register voor deze groep in te richten. Registerplein zal dit in 
het vierde kwartaal van 2015 oppakken, zodat het register in januari 2016 live kan gaan. 

Advertentie 

 

 
Tarieven 2016 

Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven voor maatschappelijk werkers en agogen 
verlaagd. Het registratietarief voor maatschappelijk werkers, agogen, GGZ-agogen en 
cliëntondersteuners is per 1 januari 2016 vastgesteld op 70 Euro per jaar excl. BTW. 
Cliëntondersteuners en GGZ-agogen in de basisregistratie betalen 70 euro ex BTW voor 
maximaal drie jaar. Cliëntondersteuners die ook bij SKJ zijn geregistreerd krijgen 
dispensatie bij Registerplein en een korting van 50% op het geldende tarief. 

De betaling van registratietarieven voor de aandachtsfunctionarissen die lid zijn van de 
LVAK, en de leden van BCMB, verloopt via deze verenigingen. 

  

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/nvmw-gaat-officieel-bpsw-heten-vanaf-november-2015-2/
http://www.thelimetree.nl/
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Tips om spam te voorkomen 

Veel geregistreerden die bij grotere organisaties werken waar een strikte IT-beveiliging van 
toepassing is, ontvangen mails van @registerplein.nl niet of in hun Spambox. Daardoor 
lopen zij belangrijke informatie over hun registratie mis, waaronder ook de facturen. Hebt u 
daar ook last van? Hierbij tips hoe u dit kunt voorkomen: 

 Vraag IT-beheer van uw werkgever of die ervoor kan zorgen dat mails met 
afzender administratie@registerplein.nl(of verzonden via Exact Online) als veilig 
worden bestempeld. 

 Wijzig uw mailadres bij Registerplein in uw privémailadres, zodat u mails van 
Registerplein altijd ontvangt. 

Advertentie 

 

 

Jaarverslag 2014 

Nieuwsgierig wat Registerplein in 2014 (toen nog onder de naam BAMW) 

heeft gedaan? 

Lees dan nu het online jaarverslag. 

 

Bekijk de bedrijfsvideo 

Registerplein laat graag zien wat zij doet en waarom u met een beroepsregistratie uw 
expertise laat zien. En omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, is er nu een 
bedrijfsvideo. Kijk en luister wat zelfstandig GGZ-agoog Jaap Vos, sociotherapeut Joanne 
Nijkrake en directeur van het LVAK Thea Hol, vinden van een beroepsregistratie bij 
Registerplein. 

Bekijk de bedrijfsvideo van Registerplein 

  

mailto:administratie@registerplein.nl
http://www.registerplein.nl/over/jaarverslagen/
http://www.registerplein.nl/overzicht-videos/bewijs-je-expertise/
https://www.nhl.nl/cursus/iag-intensieve-ambulante-gezinsbehandeling
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Bijeenkomsten leden BCMB oktober en november 

Registerplein gaat het land in en geeft de komende maanden diverse 
informatiebijeenkomsten voor leden van de BCMB. Daarnaast gaf Registerplein een 
workshop tijdens een bijeenkomst voor GGZ-agogen. Dus wilt u graag meer horen 
over Registerplein, over uw eigen registratie, en zelf vragen kunnen stellen, dan 
bent u van harte welkom! 

Bekijk hier de agenda 

Voorbeeld zien? Lees meer over de workshop van Registerplein voor GGZ-agogen 

 

Inloopochtend voor Gezinshuisouders 

Op donderdag 5 november organiseert Registerplein een inloopochtend voor 
gezinshuisouders. Tussen 10.00 en 13.00 uur bent u van harte welkom op de Koningin 
Wilhelminalaan 3 in Utrecht. Medewerkers van Registerplein ontvangen u op de begane 
grond en geven graag antwoord op al uw vragen over een beroepsregistratie als 
gezinshuisouder. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langs komen. Alvast welkom! 

 

Dag van het Sociaal Werk 

Op dinsdag 8 december is de Dag van het Sociaal Werk. Deze dag vindt plaats in De 
Reehorst in Ede. Een dag voor de onmisbare krachten in het sociaal domein. Hoe 
zorg je dat je in het gedecentraliseerde sociaal domein jouw vakmanschap en 
kwaliteiten optimaal kan blijven inzetten voor cliënten? Wat heb je hiervoor nodig? 
Hoe draag je hier zelf aan bij? Registerplein heeft deze dag geaccrediteerd en is ook 
aanwezig om de deelnemers te informeren over de voordelen van een 
beroepsregistratie. 

Lees het nieuwsbericht voor meer informatie en aanmelden voor deze dag 

  

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registerplein-komt-bij-u-langs/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registerplein-op-symposium-ggz-agogen/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/dag-van-het-sociaal-werk/
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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. 

Advertentie 

 

 

Afmelden 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur een mail naar secretariaat@registerplein.nl 

mailto:info@registerplein.nl
mailto:secretariaat@registerplein.nl
http://www.rinogroep.nl/tag/nieuwsbriefregisterplein201510

