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Geachte heer / mevrouw,
U staat ingeschreven in het voorportaal voor het Register voor Sociaal
Werkers bij Registerplein. Op 14 maart 2018 is het register officieel geopend.
Met uw vooraanmelding hebt u een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
het nieuwe register en daar danken we u hartelijk voor.
Nu het register officieel geopend is, is uw inschrijving omgezet naar de
registratie Sociaal Werker. Dat betekent dat u dient te gaan voldoen aan de
eisen voor herregistratie. De belangrijkste eis is dat u werkt aan uw
persoonlijk portfolio in het register.
Onder www.registerplein.nl > registers > register Sociaal Werk >
registratiereglement vindt u uiteraard alle informatie over het register en de
eisen voor herregistratie. Onder 'Mijn Registerplein' kunt u inloggen in uw
online dossier en daar staat de nieuwe registratieperiode vermeld.
Door uw vooraanmelding hebt u korting op het registratietarief ontvangen.
Bent u op 14 maart langer dan 1 jaar vooraangemeld? Dan gaat u vanaf 14
maart het reguliere tarief betalen voor registratie. Bent u korter dan een jaar

vooraangemeld? Dan geldt voor u het reguliere tarief na afloop van uw jaar
vooraanmelding.
Het reguliere tarief voor registratie is 70 euro inclusief BTW per jaar.
We hebben uw vooraanmelding omgezet naar een registratie sociaal werker.
Wilt u alsnog van registratie afzien in dit register? Dan dient u zich voor 1
april uit te schrijven. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar
administratie@registerplein.nl met een verzoek tot uitschrijving. Natuurlijk
hopen we dat u zich niet uitschrijft, maar we vinden het wel zo netjes u op
die mogelijkheid te wijzen. Nu het register geopend is, is immers duidelijk
welke herregistratie-eisen er voor u gaan gelden.
We wensen u veel succes toe met het register voor sociaal werkers!
Met vriendelijke groet,
Team Registerplein
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