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BPSW, BVjong, FNV, CNV, Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) en Registerplein 
werken aan beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Want sociaal werkers zijn cruciaal 
om de transformatie in het sociaal domein te laten slagen. Daarom ontwikkelen partijen 
een nieuw beroepscompetentieprofiel, een brede beroepscode en een beroepsregister 
voor alle sociaal werkers. De partijen beschouwen dit beroepsregister als een middel 
om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen. Het register is niet verplicht. 
Vanaf 17 mei 2016 kunnen sociaal werkers zich bij Registerplein aanmelden bij  dit  
beroepsregister. Deze aanmelding is een eerste stap. Na de zomer gaan we met het 
werkveld aan de slag om betekenisvolle (her)registratie-eisen te ontwikkelen. 
Professionals die al in een van de beroepsregisters bij Registerplein zijn geregistreerd 
hoeven zich niet aan te melden. Het Beroepsregister is bestemd voor alle Sociaal 
Werkers (zowel hbo als mbo). Daarnaast is er een wettelijk beroepsregister voor jeugd-
hulp bij het SKJ. 

     Meld je nu aan 
       voor het nieuwe  
 Beroepsregister 
           Sociaal Werk!

Kim Baesjou
Lumens
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Wat heb ik aan een 
beroepsregistratie? 
‘Dat de diverse partijen bezig zijn met 
de ontwikkeling van een beroepsregis
ter voor sociaal werkers is een goede 
zaak. Ik zie dit beroepsregister als een 
instrument om kwaliteit te borgen  
en vakmanschap te stimuleren. Als 
professionele organisatie hebben wij 
vakmanschap en kwaliteit hoog in het 
vaandel staan. Daarom hebben wij 
onze medewerkers ook direct gewezen 
op de mogelijkheid tot registratie.’

Larissa van Dommelen, directeur 
Stichting Compass Uden

‘Het is belangrijk dat we laten zien wie 
we zijn en wat we doen. Bij jongeren
werk is het lastig in cijfers uit te drukken 
wat je hebt bereikt. Beroepsregistratie  
is goed voor de beroepsgroep in zijn 
geheel. Samen kunnen we een vuist 
maken en een betere positie creëren.  
En laten zien dat we gepassioneerd 
bezig zijn met ons vak en ons graag 
blijven ontwikkelen.’

Pieter Poorts, Jongerenwerker 
Stichting Compass Uden en de 
eerste aanmelder voor het register

“Voor zowel de organisatie 

als voor mij persoonlijk 

is professionalisering 

belangrijk. Daarom  

ben ik aangesloten bij  

het beroepsregister  

voor sociaal werkers.”

Dave Pepels

Fo
to

: P
au

lie
n 

de
 G

aa
ij



   Kwaliteitskeurmerk voor sociaal  professionals

Over het beroepsregister Sociaal Werk 

De betrokken partners werken samen het nieuwe Beroepsregister 

Sociaal Werk verder uit. Ze ontwikkelen een beroepsprofiel, een 

breed gedragen beroepscode voor alle sociaal werkers en (her)

registratiecriteria. Registerplein, met ruim 25 jaar ervaring in 

beroepsregistratie, gaat dit register bouwen en beheren. 

Wat is het nut van beroepsregistratie?

De belangrijkste argumenten om een beroepsregister op te zetten zijn:

• Het wordt tijd het vakmanschap van sociaal werkers aantoonbaar 

te stimuleren en te borgen.

• De snel veranderende maatschappij vraagt om een investering in 

professionalisering van sociaal werkers.

• Als professional laat je zo zien dat je werkt aan je eigen profes

sionaliseringsproces, en dat je kennis borgt.

• Werkgevers en gemeenten vragen steeds vaker om geregistreer

de en vakkundige professionals.

• Registerplein toetst als onafhankelijke partij of geregistreerden 

voldoen aan de criteria, bijvoorbeeld door diploma’s en verklaringen 

te controleren. 
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Aanmelden
Laat zien dat je verantwoordelijkheid 
neemt voor de ontwikkeling en borging 
van jouw vakkennis! Sociaal werkers 
(mbo en hbo) en direct leidinggeven
den, teamleiders en coördinatoren 
kunnen zich op basis van twee toela
tingseisen nu al aanmelden:

1. Werkgeversverklaring  
 Met de werkgeversverklaring (of een 

zzpverklaring) toon je aan dat je 
werkzaam bent in het sociaal domein.

2. VOG  
 Met een VOG laat je zien dat je 

gedrag in het verleden geen bezwaar 
oplevert voor de uitoefening van  
een specifieke taak of functie in het 
sociaal werk. Registerplein hanteert 
een termijn van een VOG van maxi
maal twee jaar oud.

Kosten
De kosten voor de inschrijving zijn  
25 euro excl. btw per jaar. In de cao 
WMD is vastgelegd dat werkgevers 
tijdens de looptijd van de cao alle 
kosten voor aanmelding en de VOG 
vergoeden. Werknemers en werkge
vers die onder een andere cao vallen, 
kunnen met elkaar overleggen wie 
de kosten voor de aanmelding op 
zich neemt.

Meer weten?
Ga naar www.registerplein.nl en kijk op 
Aanmelden Sociaal Werkers. Hier vind 
je onder andere een overzicht van de 
belangrijkste criteria, het reglement  
en veel gestelde vragen. Of neem 
contact op met Registerplein via  
info@registerplein.nl of (030) 711 88 51.

Onderstaande partijen ontwikkelen het Beroepsregister Sociaal Werk:


