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World Social Work Day en Nationale week Zorg en Welzijn: Hoe zichtbaar ben jij? 

Vandaag, dinsdag 15 maart 2016, is het World Social Work Day, en van 14 - 
19 maart is het Nationale week Zorg en Welzijn. Een periode dus 

waarin volop aandacht wordt besteed aan 
mensen die werkzaam zijn in een sociaal 
beroep. Mensen zoals jij. Mensen die 
Registerplein graag helpt hun expertise 
zichtbaar te maken. 

Lees in deze nieuwsbrief hoe jij ons kunt helpen 
(klantinterview), hoe je mee kunt denken door 
lid te worden van de Registratie- en 
accreditatiecommissie, wat je merkt van onze 

ISO-certificering, hoe Registerplein bezig is met het uitbreiden van haar registers, en hoe het zit met je 
registerpas. 

De vorige nieuwsbrief gemist? Onze kwartaalnieuwsbrieven staan ook op www.registerplein.nl. Voor meer 
nieuws over Registerplein volg je ons op Twitter en LinkedIn. 
 
Veel leesplezier, 

Team Registerplein

 

Advertentie 

 

 

Vertel ons hoe we goed met jou kunnen communiceren 

Registerplein beheert nu 7 beroepsregisters en communiceert in dat kader met diverse 
doelgroepen: professionals, werkgevers, opleiders, beroepsverenigingen, maar ook 
ministeries en gemeenten. Graag horen we van jou persoonlijk hoe jij de dienstverlening 
van Registerplein ervaart, en hoe je omgaat met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief of wat je 
doet als je vragen hebt over je registratie. Wil je dat in een interview van maximaal een 
half uur laten weten? Meld je dan aan, dan nemen de onderzoekers van Sabel 
Communicatie graag contact met je op!  

Aanmelden klantinterviews 

Stuur een mail naar communicatie@registerplein.nl met het onderwerp 'Klantinterview' en daarin je naam, functie 
en telefoonnummer.  

  

http://www.registerplein.nl/
http://www.twitter.com/registerplein
http://www.linkedin.com/in/registerplein
mailto:communicatie@registerplein.nl
http://www.rinogroep.nl/tag/bannerregisterplein201603
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Denk mee in de Registratie- en accreditatiecommissie 

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. Registerplein stelt een Registratie- en accreditatiecommissie in 
die adviezen uitbrengt over onder andere: 

 Het registreren en verlengen van een registratie van professionals of het 
doorhalen van de registratie. 

 Het accrediteren van opleidingen voor professionals in het sociale domein. 

Registerplein zoekt kandidaten voor de volgende Kamers: Cliëntondersteuners, 
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling, Gezinshuisouders en Sociaal Juridisch 
Dienstverleners. Denk jij met ons mee? 

Bekijk hier het profiel van de kandidaat en meld je aan.

 

Gewijzigde registerpas 

Sinds dit jaar is de registerpas veranderd. Op je pas zie je alleen nog een geldigheidsperiode staan (5 jaar). 
Wanneer deze periode afloopt, ontvang je automatisch een nieuwe pas. De datum van je registratieperiode 
vind je in jouw digitale dossier. Wanneer je inlogt in je digitale dossier, vind je de registratieperiode bij het 
statusoverzicht in Mijn Dossier. 

 

ISO-certificaat 

Na ruim een jaar hard werken om aan alle toetsingscriteria voor ISO 9001-2008 te 
voldoen, is het nu dan zover: Registerplein is ISO-gecertificeerd! ISO 9001 is een 
internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De certificering levert voordelen op 
voor zowel de medewerkers van Registerplein als voor jou als klant. 

Lees meer over de voordelen voor jou van deze ISO-certificering. 

  

 

Registerpunten geldig voor meerdere registers 

Sta je geregistreerd in meerdere registers van Registerplein? Let er dan op dat je 
behaalde punten toe kunt voegen bij meedere registers. Je kunt in het reglement 
bekijken of de door jou uitgevoerde activiteiten (cursus, training, intervisie of coaching, 
om maar enkele voorbeelden te noemen) meetellen voor jouw registraties. Je moet er 
echter zelf voor zorgen dat je deze activiteiten ook toevoegt aan je dossiers. 

Lees hier hoe je dat doet. 

  

http://www.registerplein.nl/over/vacatures/
http://www.registerplein.nl/over/vacatures/
http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/registerplein-ontvangt-iso-certificaat/
http://www.registerplein.nl/categorie_vragen/registerpunten/
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Nieuw register Sociaal Juridisch Dienstverleners 

Sinds 27 januari hebben Sociaal Raadslieden een eigen beroepsregister bij Registerplein. 
“Dat werd tijd”, vindt Josephine Dekkers. “Ik heb een opleiding gevolgd in het 
maatschappelijk werk, en daar bestaat al 25 jaar een beroepsregister. Ik ben heel blij dat 
het er nu ook is voor Sociaal Raadslieden, en dat wij nu kunnen laten zien dat we 
beschikken over up-to-date kennis en ervaring op het gebied van sociale wet- en 
regelgeving.” 

Lees het hele interview met Josephine Dekkers 

  

 

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 

 

 

http://www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/beroepsregistratie-laat-kwaliteit-sociaal-raadslieden-zien/
mailto:info@registerplein.nl
http://www.thelimetree.nl/opleidingen-mediation/?utm_source=registerplein&utm_medium=nb_maart&utm_campaign=ad

