Blijf actief deze zomer!
Actief blijven is belangrijk. Stilstand is achteruitgang. Wie in beweging is, komt verder. Ook
Registerplein is daarom volop in beweging. Op het gebied van nieuwe beroepsregisters en in haar
dienstverlening aan geregistreerden. In deze nieuwsbrief vind je 5 tips
hoe je als geregistreerde professional ook zelf actief kunt blijven.
Houd je je bezig met de Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk geweld
en ouderengeweld? Noteer dan vast de volgende datum in je agenda: 8
november! (congres voor aandachtsfunctionarissen
(kinder)mishandeling, in Utrecht)
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:







Congres op 11 oktober: Kwaliteit begint bij jou 2.0
Overgangsregeling voor GGZ-agogen
Interview over beroepsregistratie voor Wijz!, vakblad voor gastouders
Kandidaten gezocht voor registratie- en accreditatiecommissie
Help je collega's aan een registratie als Sociaal Werker of Bedrijfsmaatschappelijk werker

De vorige nieuwsbrief gemist? Onze kwartaalnieuwsbrieven staan ook op www.registerplein.nl.
Voor meer nieuws over Registerplein volg je ons op Twitter en LinkedIn.
Lees hier ons jaarverslag van 2015.
Fijne en actieve zomer gewenst!
Team Registerplein
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Congres op 11 oktober: Kwaliteit begint bij jou 2.0
Kwaliteit begint bij jou! En dit jaar ook nog eens 2.0. Noteer alvast de
datum van het congres: dinsdag 11 oktober, in de Winkel van Sinkel in
Utrecht. We lichten alvast een heel klein tipje van de sluier op, en hou
verder vooral onze site en sociale media in de gaten. Uiteraard ontvang
je persoonlijk een uitnodiging van ons om je in te schrijven.
Een van de gastsprekers is Anneke Krakers. Ze stelt zichzelf even voor:
'Hier bonst het nieuwe hart van welzijn. Ik ben Anneke Krakers. Mijn hart klopt voor een sterke
missie: ik wil die eeuwige en verschrikkelijke rotvraag “en wat doe jij nu eigenlijk” uit de wereld
helpen. En daarom help ik jou met de antwoorden!'
Als dat geen reden is om deze datum in je agenda te zetten..... En er komen nog 2 hele boeiende
gastsprekers bij, plus 4 workshops in de middag.
Alvast een indruk krijgen? Bekijk een impressie van vorig jaar.
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'Maak kwaliteit beroepsgroep zichtbaar'
Milena Babovic, directeur-bestuurder van Registerplein, is geïnterviewd voor
het vakblad van het Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO), Wijz! In het
artikel vertelt Babovic over de voordelen van een beroepsregister en waarom
een beroepsgroep hiermee laat zien haar vak serieus te nemen. Dat geldt
uiteraard voor alle beroepsregisters. Lees hier hoe ook jij als geregistreerde
professional kunt laten zien dat je je vak serieus neemt.
Lees het interview
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Maak gebruik van de overgangsregeling voor GGZ-agogen
Ben je maatschappelijk werker of sociaal agoog en ben je in de
afgelopen 5 jaar gemiddeld 16 uur per week uitvoerend werkzaam
geweest in het GGZ-werkveld op hbo-niveau? En ben je 2 jaar
geregistreerd bij Registerplein of lid van BPSW (NVMW)? Dan kun je tot
31 december 2016 gebruik maken van de overgangsregeling om je in
het register voor GGZ-agogen te registreren.
In het veld werken op dit moment veel sociaal agogen (vaak met SPH- of
MWD-achtergrond) binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau die
niet beschikken over het certificaat GGZ-agoog. Om ook deze groep de kans te geven zich te
registreren als GGZ-agoog, is deze overgangsregeling ingesteld.
Meer weten? Ga naar de overgangsregeling en laat je registreren als GGZ-agoog.
Volgens William de Lange is de GGZ-agoog dè moderne hulpverlener en daar schreef hij een
column over.
Lees hier de column van William.
Advertentie

Adviseer ons bij lastige dossiers
Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit
van professionals in het sociale domein door het voeren van kwalitatief
hoogwaardige beroeps- en functiekwaliteitsregisters. Dat kunnen we niet
alleen, en daarom zoeken we professionals uit het veld die zitting willen
nemen in de registratie- en accreditatiecommissie van hun
beroepsgroep. Meld jij je aan?
Als lid van de registratiecommissie adviseer je ons over nieuwe en te
verlengen registraties van professionals en accreditatie van opleidingen.
De commissie komt maximaal 4 x per jaar bij elkaar, en je ontvangt een
vergoeding voor je werk voor de commissie.
We zoeken nog kandidaten voor de volgende Kamers: Cliëntondersteuners,
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Sociaal Juridisch Dienstverleners. Denk jij met
ons mee?
Bekijk hier het profiel van de kandidaat en meld je aan.
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Wees sociaal en help collega's aan een registratie
Als geregistreerde weet je natuurlijk wel dat een beroepsregistratie vele
voordelen heeft. En omdat Registerplein nu nog ruimere mogelijkheden
biedt voor Bedrijfsmaatschappelijk werkers en mensen die werkzaam zijn
als Sociaal Werker die zich nu nog niet kunnen registreren in een van de
bestaande registers, hopen we dat jij ons helpt. Je kunt hen attenderen
op het volgende:




De ruimere mogelijkheden voor Bedrijfsmaatschappelijk werkers om zich te registreren.
Zie het nieuwsbericht Criteria Bedrijfsmaatschappelijk werk geactualiseerd
De start van het aanmelden voor het voorportaal Sociaal Werkers
Zie het nieuwsbericht Aanmelden Sociaal Werkers

Spread the word!
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Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen voor Registerplein? Opmerkingen of tips? Laat het ons weten, dan kunnen we er wat
aan doen. Stuur ons een e-mail via info@registerplein.nl. We gebruiken jouw vraag graag voor
onze rubriek #vraagvdweek!

Column of blog schrijven?
Wil jij ook je hart luchten of je mening delen over jouw vakgebied? Ook jouw column of
blog plaatsen we graag door op onze site! Stuur 'm in via communicatie@registerplein.nl.
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