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Registreren bij Registerplein

1. Voordat u zich registreert kunt u op onze website de tarieven en criteria bekijken voor uw registratie.  
Ga naar http://www.registerplein.nl en klik op de oranje knop “Aanmelden Sociaal werkers”. Hier kunt u 
nagaan of u in aanmerking komt voor een registratie. U vindt hier ook de veel gestelde vragen.

 Tip: lees eerst het Reglement voor sociaal werkers door. Dan weet u meteen of u in aanmerking komt voor 
een registratie. Bekijk ook het stroomschema Sociaal werkers. Klik hiervoor op de links op de pagina 
Aanmelden Sociaal werkers.

2.  Voldoet u aan de criteria en wilt u zich registreren? Maak dan een account aan bij Registerplein. Ga naar 
www.registerplein.nl en klik op “Inloggen” (rechtsboven). Ga naar beneden naar het kopje “Nog geen 
account” en klik op “Account aanmaken”
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3. Vul uw gegevens in en klik op “Aanmaken” (linksboven). 5. Ga naar www.registerplein.nl  > Inloggen (knop rechtsboven) > Inloggen onder de naam van uw register: 
Sociaal werkers en log hier in met de ontvangen inloggegevens

4. Klik op de knop OK als u de onderstaande mededeling krijgt. 

U ontvangt een e-mail met uw inloggegevens.
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6.  Kies vervolgens: Aanmelden voorportaal register Sociaal Werker en klik op de knop Volgende stap.

7.  Klik op de knop Aanmelden. U ziet dan een melding dat uw dossier is aangemaakt. Klik op OK om door te gaan.

8.  Klik op “Aanmelden” om uw dossier in te dienen

9.  Klik op Volgende.
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10. U ziet het onderstaande scherm. Hier krijgt u de vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een werk-
geversverklaring te uploaden en een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn bedoeld ter inventari-
satie om passende criteria te kunnen ontwikkelen voor het register. Deze velden zijn verplicht om in te vullen, 
maar  we laten de ingevulde gegevens buiten beschouwing bij de beoordeling  van uw inschrijving.

 U kunt een VOG ook digitaal aanvragen via:  www.vog-aanvraag.nl/registerplein   
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11. Klik op Volgende of op Opslaan als u op een later tijdstip door wilt gaan. U ziet dan het volgende scherm:

12. Vul de gegevens in voor uw factuur.
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15.  Volg de betaalinstructies.
 Als u de betaling tussentijds afbreekt kunt u de factuur op een later moment alsnog betalen. De factuur vindt u 

terug in “Mijn Dossier” onder de kop “Facturatie”. Als u op het referentienummer klikt opent u de factuur met 
de benodigde informatie.

 LET OP! We nemen uw dossier pas in behandeling als we uw betaling hebben ontvangen. Klik op Ga door om de 
betaling af te ronden.

Uw dossier is nu aangemeld en u ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw ‘inschrijving (bestelling).

13. U ziet  een melding dat het dossier wordt ingediend. Klik op Ja.

14. U kunt kiezen uit twee betaalopties: overboeking of IDEAL. Selecteer uw betalingsvoorkeur en klik op Doorgaan.
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16.  Registerplein gaat nu beoordelen of uw dossier voldoet aan de eisen. Als we uw registratie goedkeuren, ont-
vangt u een bericht in uw online dossier. Als documenten ontbreken, vragen we deze bij u op via een bericht in 
uw online dossier. U vindt dit bericht bij “Berichten”. U kunt dan alsnog uw dossier in orde maken. In beide 
gevallen ontvangt u een e-mail met de melding dat er een bericht voor u klaar staat in uw online dossier.
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17.  Als u opnieuw inlogt kunt u  bij “Mijn dossier” zien dat uw aanvraag is goedgekeurd (Dossier goedgekeurd).
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Koningin Wilhelminalaan 3 
3527 LA Utrecht
T +31 (0)30 711 88 51
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