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2020. Het gaat onvermijdelijk de boeken in als het jaar van corona. Het virus zorgde ervoor dat ook wij ons 
moesten aanpassen aan het nieuwe normaal van digitaal (samen)werken en het gemis van de reuring op 
kantoor. Het was voor iedereen een bijzonder jaar waarin veel is veranderd, maar gelukkig is er bij SKJ ook een 
heleboel ‘gewoon’ bij het oude gebleven. 
Het thema van dit jaarverslag is Spiegelen en dat is niet voor niets. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om 
een uitgebreide blik in de spiegel te werpen, door onderzoek te doen naar onze eigen governance-structuur. 
Onze nieuwe voorzitter heeft de opdracht meegekregen om de governance van SKJ onder de loep te nemen en 
met verbetervoorstellen te komen die de continuïteit van de aansturing van SKJ voor de lange termijn kunnen 
garanderen. Dit vraagt om een indringende blik en dat is spannend. 
Het onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg - uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel - zorgde 
voor de kritische blik van buitenaf. Het resulteerde in een indrukwekkend rapport aangevuld met een uit-
gebreid advies van de projectgroep 5 jaar tuchtrecht SKJ. Er werd onder andere geconcludeerd dat SKJ een 
zorgvuldige tuchtprocedure heeft ingericht die klantvriendelijk en professioneel is vormgegeven. Het is fijn dat 
onze inspanningen van de afgelopen jaren niet onopgemerkt zijn gebleven.
Bij beide grote projecten hebben wij samen met onze partners, de beroepsverenigingen en de Raad van Advies 
in de spiegel gekeken. De verwachting is dat deze intensieve samenwerking tot mooie uitkomsten gaat leiden. 
Wij gaan de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet waarbij het moderniseren van het beroepstuchtrecht 
binnen SKJ samen met de BPSW een belangrijke mijlpaal zal zijn. 
 
Jacky Stuifmeel
directeur SKJ

Voorwoord

SKJ kijkt in de spiegel
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Net als de rest van ons land werd SKJ 
in maart 2020 compleet overvallen door het 
oprukkende coronavirus. 
Destijds kon niemand zich voorstellen welke 
grote gevolgen COVID-19 zou hebben. 
SKJ in coronatijd. Een terugblik. 
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Directeur SKJ Jacky Stuifmeel:

‘We zijn volwassen geworden’
SKJ-directeur Jacky Stuifmeel kijkt terug op een bijzonder jaar. Het jaar waarin SKJ zichzelf 
de spiegel heeft voorgehouden en de tijd nam om zich te onderwerpen aan een kritische blik. 
Dat was spannend maar vooral zeer waardevol. 

Jacky: ‘Wanneer je als organisatie continu aan  
kwaliteitscontrole doet, ben je het aan je stand 
verplicht om ook zelf open te staan voor een kritische 
blik. Sinds de start van SKJ in 2014 zijn we ons aan het 
ontwikkelen, vergaren we informatie en zetten we 
trajecten in om onszelf continu te verbeteren. Na zes 
jaar SKJ was de tijd rijp voor een uitgebreide reflectie 
en hebben we het afgelopen jaar uitvoerig de tijd 
genomen om naar onszelf te kijken aan de hand van 
drie grote onderzoeken.  

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in 
het tuchtrechtproces bij SKJ en ondanks het feit dat 
we tevreden zijn over de manier waarop het proces 
nu verloopt, bestond de behoefte om het tuchtrecht 

te evalueren. Om die reden is in februari 2020 - in 
opdracht van het bestuur SKJ - het onafhankelijk on-
derzoeksbureau Nivel officieel gestart met het onder-
zoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Ter 
begeleiding van het onderzoeksteam van Nivel werd 
eind 2019 al een projectgroep ingesteld die bestond uit 
vertegenwoordigers van o.a. de beroepsverenigingen 
BPSW, NIP en NVO, het NJi en voorzitters van het 
College van Toezicht en het College van Beroep. 
Inmiddels is het onderzoek afgerond en is het rapport 
met de conclusies gepubliceerd. Het onderzoek heb-
ben we als zeer positief ervaren en gelukkig hebben 
we niets nieuws gehoord. Bij SKJ monitoren we al veel 
zelf, zodat we onszelf als organisatie kunnen blijven 
doorontwikkelen. Maar ook om signalen die 

voortkomen uit onze monitoring te agenderen, zodat 
daar waar nodig ook op geacteerd kan worden. 

De conclusies van het Nivel-onderzoek bevestigen 
dat we als lerende organisatie goed bezig zijn. 

Dat neemt echter niet weg dat het rapport 
ook laat zien dat er nog werk aan de winkel 

is. De stappen die we nog moeten zetten 
kunnen we niet alleen maken, daar 
hebben we onze partners voor nodig. 
Gelukkig weten we goed van elkaar 
wat ieders kracht is en 
zijn de lijntjes kort. 

Ook met het bestuur 
hebben we het afgelopen jaar in de 

spiegel gekeken en we hebben gecon-
cludeerd dat we een volwassen organi-

satie zijn geworden. Wel werd vastgesteld 
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Jacky Stuifmeel: 
   ‘Het spel tussen ‘wet’ en ‘werkelijkheid’  houdt ons scherp’

dat als we toekomstbestendig willen zijn, we met 
name onze governance-structuur onder de loep 
moesten nemen. Na het aftreden van Rutger Hage-
raats als voorzitter van het bestuur SKJ is  
Monique Klompé in juli 2020 als voorzitter benoemd. 
Zij heeft daarbij de specifieke opdracht van het  
bestuur meegekregen om de governance-structuur 
van SKJ te onderzoeken. 
Om de bestaande besturingsknelpunten op te lossen 
en om de continuïteit van de professionele  
SKJ-organisatie te kunnen waarborgen op de lange 
termijn, wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een  
duidelijke strategische koers voor de komende jaren. 
Dit is een spannend traject waar we nog middenin 
zitten.

Vanaf onze oprichting realiseren wij ons dat we voor 
een uitdagende opdracht staan. Het spel tussen 
de wettelijke verplichtingen en de werkelijkheid is 
interessant en houdt ons scherp in alles wat we doen. 
SKJ is er om de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

in het jeugddomein te bevorderen. Dit doen we door 
het bijhouden van een beroepsregister en het voeren 
van tuchtrecht. We zien het als onze taak om deze 
processen zo adequaat en soepel mogelijk te laten 
verlopen. De mening van de professionals is dan ook 
van groot belang voor ons en die horen we graag. 
Helaas hebben we dit jaar – vanwege de coronacrisis 
– geen klankbordgroep kunnen organiseren, maar we 
hebben met een groot klanttevredenheidsonderzoek 
toch de professionals aan het woord kunnen laten. 
De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort 
verwacht en dan kunnen we ook daarmee aan de 
slag.

Kortom, in 2020 hebben we onszelf de gelegenheid 
gegeven om in de spiegel te kijken. Dat heeft het 
beeld opgeleverd van een volwassen organisatie die 
weer voldoende aanknopingspunten ziet om zichzelf 
door te ontwikkelen in samenwerking met haar  
partners. Ieder vanuit zijn eigen positie, taken en 
verantwoordelijkheden.’
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loop van de maanden is er ook steeds meer appara-
tuur richting huizen van de medewerkers gegaan. 
We hebben tientallen laptops aangeschaft, dubbele 
schermen meegegeven, laptopstandaards, ergonomi-
sche muizen, bureaustoelen: you name it. In bijna al-
les wat nodig was werd voorzien. En gelukkig draaide 
het werk bij SKJ op volle toeren door. Vergaderingen 
en overleggen gingen vrijwel probleemloos door 
met Teams, en ook de collegiale contacten bleven in 
stand. Uiteindelijk zijn er zelfs digitale behandelingen 
van tuchtzaken gekomen.’

Monique de VreedeMonique de Vreede (hoofd HR) en Yolande de Best (waarnemend directeur 2020)  
blikken terug op een veelbewogen tijd en een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

Yolande: ‘Op 10 maart drong het echt tot me door. 
Hoewel het aantal besmettingen nog redelijk beperkt 
was, hadden we geen andere keuze dan ook bij SKJ 
te gaan ingrijpen. Vanuit de overheid was het devies: 
thuiswerken, anderhalve meter afstand bewaren en 
handen stukwassen. Ook het personeel raakte be-
zorgd. Het werd steeds duidelijker dat het niet verant-
woord was om nog langer met z’n allen naar kantoor 
te komen. We moesten aan de noodrem trekken. Dús 
hebben we op 17 maart een personeelsbijeenkomst 
georganiseerd – in twee delen, vanwege de groeps-

Monique de Vreede en Yolande de Best:

‘Met man en macht hebben 
     we gebuffeld om 
thuiswerken mogelijk te maken’

grootte – en werd aan alle collega’s gevraagd vanaf 
die dag vanuit huis te gaan werken.’
Monique: ‘Dat had aardig wat voeten in de aarde. 
Met man en macht hebben we met het hele ma-
nagementteam gebuffeld om thuiswerken mogelijk 
te maken. Op dat moment nog met het idee dat dat 
maximaal een maand of twee zou gaan duren.’ 
Yolande: ‘Inmiddels weten we natuurlijk beter. 
Dus hebben we in de loop van de tijd steeds meer 
aanpassingen gedaan. Gezorgd dat onze collega’s alle 
programmatuur kregen om thuis te werken en in de 
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Waarnemend directeur 2020 Yolande de Best:

routes in de zittingszaal voor de behandeling van 
tuchtzaken, enzovoorts.’ 
Yolande: ‘In die zomerperiode kwamen er - dankzij de 
afname van het aantal besmettingen - mondjesmaat 
wat meer collega’s op kantoor werken. ‘We missen 
onze collega’s,’ hoorden we vaak. Helaas maakte de 
tweede golf snel een eind aan hun aanwezigheid. 
Zeker na de tweede lockdown.’
Monique: ‘Een klein aantal collega’s bleef wel het 
grootste deel van de tijd op kantoor werken. Daar 
ontbrak thuis eenvoudigweg de ruimte of er waren 
andere legitieme redenen om ‘gewoon’ naar SKJ te 
gaan. Dat kon probleemloos: het ging om een hand-
jevol mensen, dat veilig en coronaproof naar kantoor 
kon komen. Maar de dynamiek en gezelligheid die 
vóór corona zo gewoon was, is natuurlijk verdwenen.’ 
Yolande: ‘Gelukkig hebben we in 2020 geen SKJ-colle-
ga’s gehad die ernstig ziek werden door het virus. We 
duimen dat dat zo blijft. En inmiddels is het eind van 
de corona-ellende – dankzij de vaccinaties – hopelijk 
in zicht. Maar we zullen dit jaar nooit vergeten.’

‘Er zijn zelfs digitale behandelingen 
                         van tuchtzaken gekomen’

Monique: ‘Richting zomer werd steeds duidelijker 
dat corona voorlopig ons land niet zou verlaten. 
Een grootscheepse verbouwing van het bureau SKJ 
was het gevolg. Mét aanpassingen aan de diverse 
kantoorruimtes, bureaus die verder uit elkaar werden 
geplaatst, schermen tussen de werkplekken, loop-
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Teamleider afdeling (Her)registratie en Accreditatie Ingrid de Jager:

‘Snel schakelen, aanpassen en verantwoordelijkheid 
nemen. Dat alles ‘gewoon’ is doorgegaan is een 
absolute teamprestatie. Als ik in de spiegel kijk, dan 
zie ik een team dat de verantwoordelijkheid heeft 
gepakt om ervoor te zorgen dat het werk gewoon 
doorliep. Ondanks de uitdagingen die het coronavirus 
met zich meebracht. Hierdoor zijn er geen knel-
punten ontstaan en dat is een compliment waard. 

Met de oplopende besmettingscijfers en de toe– 
nemende druk op de zorg in het eerste kwartaal, 
kwam ook bij ons al snel de vraag naar voren welk 
effect het coronavirus zou hebben op de inzet van 
professionals in het jeugddomein. We zijn ons 
bewust van de wettelijke taak die we uitvoeren met 
het beroepsregister, maar zagen ook dat door de 
getroffen maatregelen om het virus onder controle te 
krijgen geregistreerde professionals in de knel konden 
komen.   

We zijn in gesprek gegaan met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hebben het 
voorstel gedaan om professionals die zich tussen 1 
maart en 31 december 2020 moesten herregistreren 
een halfjaar uitstel te verlenen. Ook voor wat betreft 
de accreditaties hebben we kunnen afspreken dat alle 

‘ Dat alles ‘gewoon’ is doorgegaan  
         is een absolute teamprestatie’

Door het coronavirus werd het voor de afdeling (Her)registratie en 
Accreditatie – waar ook de helpdesk van SKJ onder valt - een turbulent 
jaar, terwijl tegelijkertijd veel om ons heen stil kwam te staan. 
Niet alleen het organiseren van een goede thuiswerksituatie voor de 
medewerkers van SKJ vroeg om aandacht, maar het coronavirus kon 
ook knelpunten opleveren voor de professionals. Ingrid de Jager – 
teamleider afdeling (Her)registratie en Accreditatie – kijkt in de spiegel 
en reflecteert.  
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Bij SKJ zijn we altijd op zoek naar de mogelijkheden 
binnen de kaders die we hebben, al begrijp ik dat dit 
niet altijd zo wordt gezien door de professional. Dat is 
jammer, maar stelt ons ook voor de uitdaging om zo 
transparant en helder mogelijk te communiceren. 
Het is belangrijk dat we ons hierin blijven door- 
ontwikkelen met als doel het voor de professional 
zo makkelijk mogelijk te maken. In 2020 zijn we daar 
ook volop mee bezig geweest. Het ‘Mijn SKJ’ gedeelte 
wordt opnieuw ontwikkeld en we zijn bezig met het 
implementeren van een nieuw customer care service 
programma. Al dat werk is nu nog niet zichtbaar, 
maar daar gaan we in 2021 en daarna zeker de 
vruchten van plukken.’
 

cursussen waarbij fysieke aanwezigheid vereist was, 
tot 1 juni 2021 online gevolgd mogen worden. 
De nieuwe uitstelmogelijkheden betekenden wel wat 
technische uitdagingen die doorgevoerd moesten 
worden in het registratiesysteem. En ook alle collega’s 
moesten geïnformeerd worden. Maar gelukkig 
hebben we dit snel voor elkaar gekregen. Het is pret-
tig dat we met deze aanpassingen een stukje rust 
hebben kunnen brengen voor de professionals. 
Het is overigens niet zo, nu 31 december 2020 achter 
ons ligt, dat er niet meer wordt meegedacht met 
professionals. Elk individueel dossier - of we nu te 
maken hebben met een pandemie of niet - wordt 
door een bekwame medewerker bekeken. Bij een 
dossier dat afwijkt van de vastgestelde criteria 
worden meerdere collega’s geraadpleegd en indien 
nodig wordt de desbetreffende beroepsvereniging 
ingeschakeld voor advies. 
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Waar het allemaal zichtbaar wordt
Afdeling (Her)registratie en Accreditatie

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet het afgelopen jaar. 
Om de SKJ-geregistreerde professionals zo veel mogelijk zorgen uit handen te 
nemen, is er een aantal maatregelen getroffen. Zo kregen professionals die zich 
tussen 1 maart en 31 december 2020 moesten herregistreren, zes maanden uitstel van 
herregistratie en ook de geldigheidstermijn van geaccrediteerde scholing werd met 
zes maanden verlengd. Met name het effect van de uitstelmogelijkheid voor de 
herregistraties is terug te zien in de jaarcijfers. Tegelijkertijd blijft er ondanks dit 
bijzondere jaar toch ook een heleboel ‘gewoon’ bij het oude. De cijfers van 2020 op 
een rij. 

 
 

56.823

SKJ-geregistreerde 
professionals

99.434

ingediende 
herregistratie-

activiteiten

34.871

beantwoorde 
telefoontjes
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Registratie     
 
 2020 2019 2018

Aantal nieuw geregistreerde jeugdzorgwerkers 10 723 441
Aantal nieuw geregistreerde (ortho)pedagogen 1.038 1.467 1.450
Aantal nieuw geregistreerde psychologen 548 770 833
Aantal nieuw geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals 6.263 12.107 25.512
     
Totaal aantal nieuwe registraties per jaar 7.859 15.067 28.236
     
Jeugdzorgwerkers 4.877 6.985 12.854
(Ortho)pedagogen 7.324 6.861 5.795
Psychologen 3.687 3.432 2.881
Jeugd- en gezinsprofessionals 40.935 36.372 25.247
     
Stand totaal aantal geregistreerden  56.823 53.650 46.777

Herregistratie      
 
 2020 2019 2018

Goedgekeurde herregistraties  1.833 5.825 6.187
   
Stand totaal aantal goedgekeurde herregistraties 14.396   
     
Ingediende herregistratieactiviteiten 
 
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer Jeugdzorgwerkers 13.872 27.043 73.968
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer (Ortho)pedagogen 12.277 10.122 7.653
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer Psychologen 4.584 3.604 2.580
Ingediende herregistratieactiviteiten in kamer Jeugd- en gezins- 
professionals 68.701 57.138 20.795
     
Totaal aantal ingediende herregistratieactiviteiten 99.434 97.907 104.996
     
Geregistreerde professionals zonder activiteiten in dossier 
 
Geregistreerde jeugdzorgwerkers zonder herregistratieactiviteiten 1.040 1.850 3.837
Geregistreerde (ortho)pedagogen zonder herregistratieactiviteiten 3.559 3.681 3.529
Geregistreerde psychologen zonder herregistratieactiviteiten 1.911 1.997 1.874
Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals zonder 
herregistratieactiviteiten 14.562 16.751 18.567
     
Totaal aantal professionals (nog) zonder herregistratieactiviteiten 21.072 24.279 27.807
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Accreditatie     
 
 2020 2019 2018

Aantal accreditaties goedgekeurd 1.187 1.549 1.349
Aantal aanvragen voorgelegd aan accreditatiecommissie 74 71 54
Aantal praktijkprogramma’s goedgekeurd 210 271 38
     

Helpdesk kengetallen

Telefoon 2020 2019 2018  
 
Accreditatie 1.714 1.809 1.268
Factuur 139 204 93
Herregistratie psychologen/pedagogen 1.361 980 840
Herregistratie jeugdzorgwerkers 2.239 4.878 7.667
Jeugd- en gezinsprofessionals 6.429 7.191 8.411
Klacht 138 184 83
Registraties 5.980 4.422 3.573
Vooraanmelden 34 29 246
Werkgever 742 620 459
Overig 16.095 15.371 13.023
        
 Totaal 34.871 35.688 35.663
     

     

Mailbox (afgehandeld) 2020 2019 2018

Accreditatie 1.882 2.162 2.222
Gedragswetenschappers 5.772 5.663 3.009
Hardheidsclausule 122 533  
Herintreders 618 1.329   
Herregistraties 7.061 12.899   
Informatie 3.670 3.892 3.956
Inloggen 746 792   
Jeugd- en gezinsprofessionals 5.571 11.811 11.334
Uitstel 2.150 3.075   
Verlopen registraties 343 1.108   
Werkgevers en gemeenten 737 785   
Overig/onbekend     12.833
        
Totaal 28.672 44.049 33.354
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Marise: ‘Als organisatie streven we ernaar om zo 
min mogelijk bureaucratisch te zijn. Dat is soms best 
een uitdaging door het systeem waarin we moeten 
opereren. Maar we blijven ons hier elke dag voor 
inzetten. We willen graag een menselijke organisatie 
blijven waarmee je contact kan opnemen wanneer je 
vragen hebt en waar je langs kan komen om bijvoor-
beeld samen naar je herregistratiedossier te kijken. 
Inmiddels weten we uit ervaring dat dit persoonlijke 
contact heel waardevol is. Zowel voor de  
professionals als voor onszelf. Dat we dit jaar geen 
Dag van de Jeugdprofessional of een klankbord-
groep hebben kunnen organiseren, hebben we dan 
ook als een groot gemis ervaren. 
Op het gebied van communicatie én kwaliteit leren 
we veel van onze professionals. Zij kunnen ons heel 
gericht vertellen wat ze lastig vinden in het proces 
van registreren, herregistreren of tuchtrecht. Tege-
lijkertijd monitoren we aan de achterkant ook welke 
pagina’s op onze website veel worden bezocht en 

‘We blijven continu werken
        aan kwaliteit’

Luisteren, monitoren, leren, 
aanscherpen, bijsturen. 
Wie bezig is met kwaliteit moet 
ook kritisch blijven kijken naar 
zichzelf. Marise Dijxhoorn - hoofd 
communicatie en kwaliteit - doet 
verslag van het afgelopen jaar.    

Hoofd communicatie en kwaliteit Marise Dijxhoorn:

hoelang mensen op die pagina blijven. Al die  
informatie helpt ons om onszelf te verbeteren met 
als doel het voor de professionals zo makkelijk  
mogelijk te maken. 
Ondanks het gemis van de fysieke bijeenkomsten 
blijven er gelukkig nog voldoende andere  
instrumenten voor ons over om lering uit te trekken. 
Zo laten we jaarlijks ons kwaliteitsmanagement- 
systeem toetsen door een onafhankelijke partij. 
Tijdens deze dagen worden al onze werk- 
processen geëvalueerd en getoetst aan de ISO 
9001:2015 norm. Een internationale kwaliteitsnorm. 
Dit zijn altijd zeer intensieve dagen, maar die helpen 
ons wel om scherp te blijven op de kwaliteit die we 
willen leveren. Die toetsing is natuurlijk een  
momentopname. Het werken aan die kwaliteit is 
een continu proces dat nooit ophoudt. Ook omdat 
het werkveld constant in beweging is en de wensen 
van onze doelgroepen daarin ook meebewegen. 
Om in te kunnen blijven spelen op die wensen, 
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besteden we veel aandacht aan de signalen die we 
dagelijks ontvangen. Vragen die worden gesteld bij 
de helpdesk of klachten die binnenkomen bij onze 
klachtencommissie hebben voor ons een belang-
rijke signaalfunctie. We zien daarin vaak naar voren 
komen welke onduidelijkheden er bestaan. Meestal 
kunnen we daar zelf direct op acteren door het 
inzetten van onze communicatiekanalen of iets te 
veranderen aan onze informatievoorziening. Maar 
soms hebben we ook onze partners nodig wanneer 
het bijvoorbeeld gaat om inhoudelijke zaken die 
aandacht verdienen. 

Naast die ‘ongevraagde’ signalen vragen we onze 
doelgroepen ook zelf om ons te helpen werken aan 
de kwaliteit van onze organisatie. Dit doen we onder 
andere door het versturen van evaluatieformulieren 
aan de partijen die een tuchtrechtzitting hebben 
bijgewoond. De uitkomsten hiervan leveren waarde-
volle informatie op. Dus we zijn blij dat veel partijen 
de moeite nemen om hun ervaringen over de tucht-
procedure met ons te delen. Op die manier kunnen 
we ook echt gericht verbetertrajecten inzetten. 

Datzelfde beogen we te doen met de uitkomsten 
van het grote klanttevredenheidsonderzoek dat we 
hebben uitgevoerd in december. Met een vragenlijst 
hebben we onze professionals gevraagd wat zij  
vinden van de informatievoorziening en  
communicatie vanuit SKJ. Resultaat? Binnen één 
week bijna zesduizend professionals die hun stem 
lieten horen. Het was een flinke klus om hier een 
gedegen analyse van te maken die recht doet aan al 
die meningen. Maar ik vind het onze  
verantwoordelijkheid om kritisch te blijven kijken 
naar ons eigen werk. En dat begint met luisteren en 
jezelf openstellen voor feedback. Ook als dat  
betekent dat je duizenden meningen moet  
doornemen.’

>>  Op de volgende pagina’s meer informatie over de 
klachten, de evaluaties van de hoorzittingen én het 
klanttevredenheidsonderzoek 2020.  
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Klachtencommissie
De klachtencommissie wordt door het bestuur van 
SKJ benoemd en bestaat uit tenminste drie leden, 
van wie tenminste één directielid, één medewerker 
en één onafhankelijke voorzitter. 
De klachtencommissie streeft ernaar om klachten 
zo zorgvuldig en spoedig mogelijk te behandelen. 
Zij hanteert hierbij een termijn van zes weken 
waarbinnen zij de klager van een inhoudelijke 
reactie voorziet. Door de coronacrisis en de 
bijbehorende maatregelen is het in 2020 in acht 
gevallen niet gelukt om binnen die termijn te blijven. 
In vijf gevallen is de termijn met één dag over-
schreden. Er was dus sprake van een kleine  
vertraging. Al deze vijf dossiers zijn behandeld ten 
tijde van de eerste ‘coronagolf’ eind maart tot half 
april 2020. Om tot een zo compleet en volledig 
mogelijk antwoord te komen, was overleg met een 
andere commissie noodzakelijk. In twee andere 
gevallen (behandeld eind juni) is de termijn met één 
week verlengd. Beide klagers zijn hier binnen het 
       verstrijken van de zeswekentermijn over 
                     geïnformeerd.

Analyse klachten 
 en bezwaren

Wie zich onvoldoende geholpen, 
gehoord of niet goed geïnformeerd 
voelt door een of meerdere 
medewerkers van SKJ kan hierover 
een klacht indienen bij de klachten-
commissie. 
De cijfers en feiten rond de klachten 
van 2020 laten zien dat er grote 
stappen zijn gezet het afgelopen jaar. 
Het aantal klachten ten opzichte 
van 2019 is zelfs gehalveerd.   

Aantal klachten
Tot en met 31 december 2020 heeft SKJ 69*  
klachten en bezwaren ontvangen ten opzichte van 
141 klachten en bezwaren in 2019. Dit laat zien dat 
het aantal klachten over SKJ in het afgelopen jaar is 
gehalveerd.  

 Maand  Aantal klachten 
 
 Januari 2020 13 
 Februari 2020 6 
 Maart 2020 13 
 April 2020 6 
 Mei 2020 8 
 Juni 2020 3 
 Juli 2020 4
 Augustus 2020 3
 September 2020 4
 Oktober 2020 4
 November 2020 4
 December 2020 1

* Totaal aantal klachten is 69: drie klachten zijn echter 
niet-ontvankelijk omdat het tuchtklachten betreffen.
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Overzicht klachten 

 Afdeling Aantal klachten Inhoud klachten

 Financiële administratie 4 • onterechte ingebrekestelling 
   • kwijtschelden van factuur 
   • onheuse bejegening
   • te late uitschrijving
 Herregistraties 17 •  afwijzing op herregistratie-aanvraag  

of -activiteit
   • verlenging van herregistratietermijn
   • aanvullende herregistratievoorwaarden  
   • herregistratieproces
   • overige (onduidelijkheden e.d.)
 Registraties 31 • bezwaar tegen afwijzing registratie-aanvraag  
   • onduidelijkheden in procedures/proces 
   • stress die registratie met zich meebrengt
   • lange registratieprocedure
   • onduidelijke communicatie  
 Herintreden 6 • bezwaar tegen afwijzing herintreden  
   • willen herregistreren in plaats van herintreden 
  Tuchtrecht 9 • tuchtrechtklacht is niet-ontvankelijk (3)
   • behandeling van het dossier tijdens de procedure
 Overige 2 • wijze van publicatie van opgelegde maatregelen
   •  omslachtige manier van printen van bijlagen  

via CRM

 Totaal 69

In 2020 is, ondanks een gestage stijging van het 
aantal geregistreerde professionals bij SKJ, het aantal 
klachten en bezwaren aanzienlijk afgenomen. Ten 
opzichte van 2019 is het aantal klachten en bezwa-
ren in 2020 zelfs gehalveerd. Met name in het eerste 
kwartaal van 2020 constateerde de klachtencommis-
sie dat de meeste klachten betrekking hadden op de 
(her)registratie. Het gaat daarbij vaak om klachten 
die gaan over een afwijzing van de registratiecom-
missie ten aanzien van de registratie-aanvraag of de 
herregistratie(activiteit). Hoewel de registratiecriteria 
tot en met 31 december 2023 zijn verruimd, zijn er 
toch professionals die het niet eens zijn met deze  
criteria en de aanvullende voorwaarden zoals het 
volgen van een geaccrediteerd praktijkprogramma in 
het eerste registratiejaar. Daarnaast gaat het bijvoor-
beeld om zaken die onduidelijk zijn en die door de 
klachtencommissie in een uitgebreid schrijven nader 
zijn toegelicht. Te denken valt aan opheldering over 
de interpretatie van het registratiebesluit en/of  
onduidelijkheden over de (her)registratiecriteria. 
In veel gevallen kan de klachtencommissie naar de 
website verwijzen waar het antwoord op de vraag te 
vinden is. Uit dit soort klachten blijkt dat  
professionals vaak moeite hebben met het vinden van 
de informatie of de nieuwsberichten, etc. 

Om de vindbaarheid van informatie op de website te 
vergroten, is de zoekfunctie van de website verbeterd 
en worden de FAQ’s regelmatig uitgebreid. 
Vanaf het tweede kwartaal van 2020 is het aantal 
klachten nog verder afgenomen, waarbij de grootste 
daling te zien is in het aantal klachten die betrekking 
hadden op de registratie en herregistratie. Dit heeft 
mogelijk te maken met de wereldwijde uitbraak van 
het coronavirus en de maatregelen die SKJ tijdig heeft 
getroffen om alle SKJ-geregistreerde professionals in 
deze situatie zo veel mogelijk zorgen uit handen te 
nemen. Zo is onder andere de herregistratietermijn 
van een grote groep professionals met zes maanden 
verlengd en voor het afronden van een  
praktijkprogramma ook zes maanden extra tijd  
gegeven. Verder kunnen vooralsnog onlineversies 
van SKJ-geaccrediteerde scholingen en reflectie- 
bijeenkomsten aangeboden worden en is eveneens de 
geldigheid van geaccrediteerde opleidingen,  
cursussen en trainingen met zes maanden verlengd. 
SKJ ontving dit jaar 48 klachten over de registratie 
en herregistratie ten opzichte van 108 klachten in het 
vorige jaar.

 

Uitgevoerde acties naar aanleiding van klachten en bezwaren
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Commissie Heroverweging SKJ

Indien een klager het niet eens is met de beslissing 
van de registratiecommissie, dan kan de professional 
hiertegen bezwaar aantekenen door een verzoek tot 
heroverweging in te dienen. Ook een opleider wiens 
accreditatie-aanvraag is afgewezen, kan bezwaar 
indienen bij de commissie heroverweging.
Deze externe en onafhankelijke commissie herover-
weging bekijkt vervolgens of de beoordeling van de 
registratiecommissie of de accreditatiecommissie 
SKJ juist en volgens de vastgestelde eisen is geweest. 
In 2020 zijn er geen verzoeken ingediend die voor-
gelegd moesten worden aan de commissie herover-
weging voor een onafhankelijk oordeel. Wel heeft 
de commissie heroverweging zich het afgelopen 
jaar gebogen over vier dossiers die al in 2019 waren 
ingediend. 

Twee dossiers gingen over een afwijzing van de  
registratiecommissie. In één geval besloot de  
commissie heroverweging anders dan de  
registratiecommissie. In het andere geval werd 

de verzoeker gevraagd het verzoek mondeling ver-
der toe te lichten tijdens een hoorzitting.  
Na deze hoorzitting concludeerde de commissie 
heroverweging dat de beslissing van de registratie-
commissie juist was. Hiermee werden beide dossiers 
in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. 

De overige twee dossiers betroffen een afwijzing 
van een accreditatie-aanvraag. De commissie 
heroverweging oordeelde dat de afwijzingen 
moesten worden teruggelegd bij de accreditatie-
commissie voor een duidelijkere motivering van de 
afwijzing. In beide gevallen is dit gedaan door de 
accreditatiecommissie waarna de dossiers in juni 
2020 zijn gesloten. 
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Het eerste doel van de evaluatieformulieren is om 
de ervaringen rondom de tuchtprocedure in kaart te 
brengen. De evaluatieformulieren worden eens per 
kwartaal geanalyseerd en besproken met de afdeling 
tuchtrecht. Dan wordt ook bekeken waar eventuele 

verbeteringen ten aanzien van de tuchtprocedure 
wenselijk dan wel noodzakelijk zijn.
Het evaluatieformulier is opgebouwd in drie 

onderdelen. Een algemeen deel waarin  
onder andere wordt uitgevraagd in 
welke hoedanigheid de persoon de  
zitting heeft bijgewoond (bijvoor-
beeld gemachtigde van klager).  
Het tweede gedeelte betreft een 
drietal vragen over de procedure 
voorafgaand aan de behandeling 
van de zaak. De manier waarop de 
zitting volgens de partij is  
verlopen komt aan bod in het 
derde gedeelte van het formulier.  

  

Analyse 2020

In verband met de maatregelen rondom het corona-
virus zijn er twee langere periodes geweest (in het 
eerste en vierde kwartaal van 2020) waarin het niet 
mogelijk was om een mondelinge hoorzitting op 
locatie te organiseren. Ten opzichte van 2019 is dan 
ook een daling in het aantal mondelinge hoorzittin-
gen waar te nemen. In 2020 zijn er 76 hoorzittingen 
georganiseerd ten opzichte van 102 hoorzittingen in 
2019 (2018: 139). In de periode tussen 1 oktober en 31 
december 2020 zijn er acht zaken behandeld via een 
digitale hoorzitting.  

21 partijen hebben in 2020 de moeite genomen om 
na de zitting het evaluatieformulier in te vullen. In 
2019 kozen 56 partijen hiervoor (2018: 73). De keren 
dat de klagende partij de moeite nam om de zitting 
te evalueren is in zowel 2019 als 2020 bijna gelijk aan 
het aantal keer dat een beklaagde partij dit deed. 
Alle vragen in het evaluatieformulier kunnen 
worden gewaardeerd met een 1 t/m 6. Waarbij 1 een 
onvoldoende is en een 6 uitstekend. 
Dat levert de volgende gemiddelde beoordeling op.
 

  Evaluatie 
tuchtrechtzittingen

Sinds begin 2018 ontvangen de 
partijen in een tuchtprocedure 
na afloop van elke zitting per 
e-mail een evaluatieformulier. 
Het invullen van het evaluatie-
formulier is vrijwillig en staat 
volledig los van de inhoudelijke 
behandeling van de tuchtzaak 
zelf. 
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Naast het waarderen van de vaststaande vragen, 
biedt het evaluatieformulier ook de ruimte voor ei-
gen inbreng. In bijna alle gevallen maakte een partij 
hier gebruik van. Uit de gemaakte notities blijkt 
dat de partijen zich in 2020 over het algemeen goed 
gehoord voelden door de tuchtcolleges. 
Zowel klagende partijen als beklaagde partijen 
laten weten dat het tuchtcollege rust uitstraalde en 
dat goed wordt uitgelegd wat de gang van zaken 
is. Dit creëert duidelijkheid voor beide partijen. 
Ook het feit dat er in het derde kwartaal van 2020 
maatregelen zijn genomen om de zittingzaal corona-
proof te maken, wordt door beide partijen positief 
ontvangen. Door het gebruik van spatschermen en 
duidelijke hygiënerichtlijnen, werd het toch weer 
mogelijk om fysieke hoorzittingen te organiseren. 

Procedure voorafgaand   
 
  2020 2019 2018

 De correspondentie met de medewerkers van SKJ 4,5 4,5 4,3
 Het op tijd aanvangen van de hoorzitting 5 4,7 4,2
 Informatie over de gang van zaken voorafgaand aan de zitting 4,5 4,3 4,1

Hoorzitting
   
  2020 2019 2018

 De voorbereiding van het college op de zaak 4,8 4,6 4,2
 De wijze waarop het college ruimte bood voor uw verhaal 4,7 4,6 4,0
 Het college luisterde naar uw standpunten 4,8 4,8 4,0
 De begrijpelijkheid van wat er besproken is tijdens de zitting 4,8 5,1 4,2
 De manier waarop het college met u omgaat 4,8 4,9 4,3
 De wijze waarop het college u vragen stelde 4,7 4,6 4,0
 De deskundigheid van het college 4,7 4,8 4,2
 Duur van de zitting 4,5 4,3 3,8
 Uitleg over de verdere gang van de zaak na de zitting 5 4,8 4,4

Desondanks geven beklaagde partijen terug dat een 
tuchtprocedure als erg belastend wordt ervaren en 
dat het veel energie en tijd kost. Vanuit de klagende 
partij wordt ook gerefereerd aan de tijd die ermee 
gemoeid is. Beide partijen zouden graag de door-
looptijd van klacht naar zitting verkort zien worden.
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In de zomer van 2018 heeft SKJ voor het eerst een 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden waarbij de 
informatievoorziening en de communicatie vanuit 
SKJ centraal stonden. De resultaten van het klantte-
vredenheidsonderzoek in 2018 hebben geresulteerd 
in diverse verbetertrajecten. Denk bijvoorbeeld aan 
aanpassingen aan de website, het maken van in-
structievideo’s over hoe te registreren/herregistreren 
en het organiseren van maandelijkse inloopspreek-
uren voor professionals. 

In december 2020 is opnieuw de klanttevredenheid 
onder de professionals onderzocht door middel van 
het versturen van een vragenlijst. De vragenlijst 
bestond uit 26 vragen, waarvan zestien gesloten 
vragen, zes zogenaamde doorvragen en vier open 
vragen ter verduidelijking van een eerder gegeven 
antwoord. Alle vragen hadden betrekking op de 
informatievoorziening en communicatie vanuit SKJ 
– in dit geval richting de jeugdprofessionals. 
De vragenlijst werd binnen één week ingevuld door 
5.915 jeugdprofessionals. 

Klanttevredenheids-
onderzoek 2020
Professionals

In 2018 werd door SKJ voor het eerst een 
grootschalig klanttevredenheidsonderzoek  
gehouden. Nu - ruim twee jaar later - is 
opnieuw de klanttevredenheid op het gebied 
van communicatie en informatievoorziening 
vanuit SKJ in kaart gebracht. 

De resultaten laten zien hoe jeugdprofessionals 
de informatievoorziening en communicatie vanuit 
SKJ ervaren en beoordelen. Tevens wordt met het 
onderzoek beoogd om nieuwe verbetertrajecten te 
formuleren met als doel de dienstverlening van SKJ 
kwalitatief hoog te houden
 

 
 •  Jeugdprofessionals worden het liefst  

via de mail door SKJ geïnformeerd.
 •  Jeugdprofessionals ervaren persoonlijk  

contact als erg prettig. 
 •  Jeugdprofessionals zien graag dat SKJ  

nog beter bereikbaar wordt.
 •  77% van de respondenten wil meer  

informatie op de website over herregistratie, 
gevolgd door scholing (44%) en registratie 
(35%).

 •  De sociale mediakanalen van SKJ worden nog 
niet veel gebruikt om informatie in te winnen. 

 

 

 Enkele uitkomsten op een rij: 
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De uitdagingen én positieve ontwikkelingen 
van jeugdhulp verlenen ten tijde van een pandemie. 
Jeugdprofessionals aan het woord over hun werk 
in dit bijzondere jaar.
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Anne-Minke Mulder: 

‘  Er is een  
      online-revolutie  
op gang gekomen’

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen trekken 
een grote wissel op het leven van kinderen en gezin-
nen. Ook Anne-Minke merkt dat in haar praktijk, 
waar zij kinderen in de leeftijd van twee tot achttien 
jaar behandelt en diagnosticeert: ‘Ouders raken  
overbelast, zeker die met jonge kinderen die thuis-
zitten. Dan wordt het een soort snelkookpan. Ik ben 
ervan geschrokken hoe vermoeid ouders zijn en hoe 
moeilijk ze het hebben. En we moeten ook oog hou-
den voor de naweeën, als straks alles weer normaal is, 
pas dan komt alle opgehoopte stress er echt uit…’
En toch ziet ze ook gezinnen opbloeien: ‘Kinderen 

Anne-Minke Mulder is orthopedagoog en runt sinds vijf jaar samen met een 
GZ-psycholoog praktijk PsychoWijs in De Bilt. Deze praktijk richt zich vooral op 
problematiek rond angst, (vroeg)trauma, weerbaarheid en ouder-kindrelatie. 
Daarnaast is zij Ambassadeur van de Jeugd, een functie waarin zij de jeugdprofessional 
een stem geeft aan tafel met beleidsmakers.
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‘Ik hoop dat het onderwijs gaat meeveranderen door wat we nu weten’

die zelfstandiger worden, omdat bijvoorbeeld hun 
alleenstaande moeder moet werken en zij alleen thuis 
zijn. Die meer taakjes krijgen en dat heel goed oppak-
ken. En sommige kinderen hebben baat bij minder 
prikkels. Kinderen voor wie school eigenlijk te veel 
was, die zie je nu floreren. Daar schrok ik ook wel van, 
want wat vragen we dag in dag uit van hen als ze ge-
woon naar school moeten! Ik hoop dat het onderwijs 
gaat meeveranderen door wat we nu weten.’

Kinderen zijn ook bijzonder veerkrachtig, vindt Anne-
Minke. ‘Maar ik heb een aantal tieners onder behan-
deling die in examenklassen zitten en die vinden het 
wel erg spannend allemaal. Het heeft effect op hun 
motivatie om te leren. En soms maakt corona een 
behandeling ook moeilijk. Bijvoorbeeld bij paniek-
klachten. Die kinderen moeten de deur uit, sociale 
situaties opzoeken, de wijde wereld intrekken. Dat 
kan nu allemaal niet, dus dat vergt veel creativiteit.’
Vooral voor de jonge kinderen bleken online gesprek-
ken niet effectief. ‘Jonge kinderen hebben jou nodig 
om hun gedrag te reguleren,’ vertelt ze, ‘en dat lukt 
niet goed vanachter een scherm. Het is een vak apart 

om online therapie te geven. Je kijkt elkaar niet recht 
aan, je mist verbinding. En je kunt je zesde zintuig 
niet inzetten. Dat je merkt tijdens een gesprek: het 
valt even niet goed. Dat is online lastiger.’ Toch zijn 
veel tieners en ouders best blij met de online moge-
lijkheden, merkt ze. ‘Vooral mensen die zich verbaal 
goed kunnen uiten, kunnen prima online therapie 
krijgen. Het maakt de drempel lager en je hebt geen 
reistijd. Zelfs EMDR kan op afstand!’

De kamers bij PsychoWijs zijn groot genoeg om in-
middels toch live te kunnen afspreken én voldoende 
afstand te houden. Anne-Minke: ‘En als dat niet kan, 
dragen we mondkapjes. En we bespreken het altijd 
met de ouders: waar voelen zij zich prettig bij? Is het 
echt noodzakelijk om hier te komen of kunnen we 
online afspreken? Ik zie wel dat er een online-revolu-
tie op gang is gekomen die heel waardevol is.’

H O O F D S T U K  2  -  S P I E G E L E N
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Gretha Sierink:

‘Er is echt stress bij veel gezinnen’

Gretha Sierink is remedial teacher, behandelaar dyslexie en dyscalculie, jeugd- 
professional en psychodiagnostisch werker. Zij onderzoekt en begeleidt kinderen en  
jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren (in brede zin) in haar praktijk Metis. 
Vanuit de BPSW is zij lid van de Functiegroep Jeugd van SKJ. De Functiegroep maakt 
thema’s die bij jeugdwerkers leven voor een breder publiek en de politiek toegankelijk  
en inzichtelijk.

Praktisch gezien zijn er volgens Gretha genoeg oplos-
singen te verzinnen om te kunnen blijven begeleiden 
ondanks alle coronamaatregelen, maar de praktijk 
is soms weerbarstig: ‘Intakegesprekken met ouders 
gaan eigenlijk heel goed online, het scheelt ook 
reistijd. Dat zal ik wel blijven doen in de toekomst. 
Maar contact met leerkrachten of IB’ers van school 
is lastig als de scholen dicht zijn. Onderlinge afstem-
ming komt moeilijker tot stand. Dat is niet bevor-

derlijk voor de continuïteit van de begeleiding. En de 
kinderen zelf missen de structuur die ze gewend zijn. 
Sommige scholen geven online best veel les, maar an-
dere doen dat beperkt en dat vergt veel van de eigen 
verantwoordelijkheid van kinderen. Soms hebben die 
dan twee dagen niets te doen. En zeker kinderen die 
toch al moeilijk zelf structuur kunnen aanbrengen in 
hun leren en hun gedrag, hebben daar last van. Er is 
echt stress bij veel gezinnen.’
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‘Het ontbreekt vaak niet aan spullen, maar aan organisatie’

Soms hebben kinderen ook niet de benodigde spullen 
om online aan de slag te kunnen of lessen te volgen. 
Maar dat is vrij simpel op te lossen, vindt ze: ‘Scholen 
helpen daarbij, zorgen voor chromebooks, en er zijn 
instanties waar je aan kunt kloppen. Maar wat mij 
opvalt is dat het bij sommige gezinnen niet ontbreekt 
aan spullen, maar aan organisatie. Soms zit een kind 
klaar voor de laptop, maar heeft hij geen pen, of de 
laptop is niet opgeladen, hij kan zijn boek niet vinden 
en ga zo maar door. Met die kinderen maak ik een 
opzoekboekje met foto’s: wat leg je allemaal klaar 
voordat we beginnen? Kleine tips, ook aan de ouders, 
kunnen ervoor zorgen dat er meer structuur komt 
voor een kind om tot leren te komen, ook in deze 
lastige coronasituatie.’ 

Eigenlijk zit het werk van Gretha tussen onderwijs en 
jeugdzorg in; een lastig grijs gebied. Gretha: ‘Ik bied 
een lichte vorm van jeugdondersteuning met vooral 
een preventief effect. Ik leg ook uit aan kinderen wat 
er gebeurt in hun hoofd, geef psycho-educatie om ze 
meer zelfinzicht te geven. Zo’n kind krijgt dan meer 
grip op dingen. Maar de scheiding tussen jeugdzorg 
en onderwijs is vrij strak. Wat ik doe is eigenlijk een 
beetje een onontgonnen gebied. Het gaat om kinde-
ren die nog geen zware problemen hebben of officiële 
diagnoses. Terwijl kinderen die tegen lichte leerpro-
blemen aanlopen - lastig kunnen plannen, moeilijk 
kunnen automatiseren - daar goed bij geholpen kun-
nen worden in een vroeg stadium. Dat scheelt zoveel 
frustratie, faalangst, gedragsproblemen en uitval op 
latere leeftijd. Dat is ook iets wat ik vanuit de Functie-
groep Jeugd breder onder de aandacht wil brengen.’
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Sandra Pantelić: 

‘Je weet nooit wat de dag je brengt’
Sandra Pantelić is gedragsdeskundige kinder- en jeugdpsycholoog bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. Daarnaast is zij vanuit het NIP lid van het College van Toezicht van 
SKJ, waar zij tuchtklachten beoordeelt.

Als gedragsdeskundige kinder- en jeugdpsycholoog is 
Sandra Pantelić gebonden aan het Spoedteam van de 
Raad Rotterdam - dat een derde van alle strafzaken in 
Nederland behandelt - en in die hoedanigheid 
betrokken bij vrijwel alle civiele- en strafspoedzaken 
die kinderen aangaan. Sandra: ‘Dan moet je denken 
aan veelal hele nare zaken: kindermishandeling, 
letsel, uithuisplaatsingen, drugsgebruik, maar ook 
minderjarigen die zelf een strafbaar feit hebben 
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‘Je bespreekt alles en beslist niets in je eentje, dat scheelt’ gepleegd, zoals steekpartijen. In alle gevallen waar 
een kind bij betrokken is, wordt aan ons een advies of 
een pedagogisch strafadvies gevraagd.’

Het zijn heftige zaken die Sandra dagelijks onder 
ogen krijgt en waarin ze soms samen met het Spoed-
team zware beslissingen moet nemen. Het afgelopen 
coronajaar is daarin niet anders gebleken. ‘Het is 
telkens weer herprioriteren,’ vertelt ze, ‘je weet nooit 
wat de dag je brengt.’ Toch weet ze er goed mee om 
te gaan: ‘Ik ben begonnen als gezinsvoogd bij Bureau 
Jeugdzorg, daar heb ik mijn zware ontgroening wel 
gehad. En gelukkig werk je samen met collega’s, het 
is altijd multidisciplinair. Je bespreekt alles en beslist 
niets in je eentje, dat scheelt.’

Direct contact met de jongeren is er niet altijd, vertelt 
ze: ‘Alleen als ik een persoonlijkheidsonderzoek doe, 
spreek ik een jongere en de ouder(s) zelf. Door corona 
is dat nu wel een beetje anders, in een speciale ruimte 
met een spatscherm en veel schoonmaken tussen-
door. En met betrekking tot huisbezoeken van de 
Raadsonderzoekers van het Spoedteam overwegen 
we nu vooraf: is het echt nodig dat we op huisbezoek 

gaan? De politie is er al, een aantal hulpverleners, 
kunnen wij op afstand blijven? Maar ons werk wordt 
er niet dusdanig door beïnvloed dat we bepaalde din-
gen niet zouden kunnen doen. Het is alleen praktisch 
wat omslachtiger.’

Een veeleisende baan met grote verantwoordelijk-
heden trekt ook een wissel op het privéleven. Maar 
het afgelopen jaar is dat door corona juist meer in 
balans gekomen, vindt Sandra: ‘Ik werk nu vooral 
vanuit huis. Oké, ik zit vroeg achter mijn bureau en 
eindig soms heel laat, en ik zou meer tussendoor 
moeten wandelen, maar het werkt ook heel 
efficiënt. Ik werk vier dagen van negen uur. Als we 
straks weer gewoon naar kantoor mogen, zou ik 
graag twee dagen thuis willen blijven werken.’

H O O F D S T U K  2  -  S P I E G E L E N
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Zakery Beacher  
     is 
Jeugdprofessional 
    van het Jaar 2020!

Sinds de eerste Dag van de Jeugdprofessional werd gehouden, 
wordt er ook steeds een Jeugdprofessional van het Jaar geko-
zen. Natuurlijk ging dat – in dit coronajaar – nét even anders 
dan anders: niet de bezoekers van de Dag van de Jeugdprofes-
sional kozen de gelukkige winnaar, maar de stemmen konden 
door alle SKJ-geregistreerde professionals digitaal worden 
uitgebracht. Dat gebeurde massaal. 
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Margot Verkerk Janette Zomer-Slagter

Uiteindelijk was het Zakery die er met de eer én prijs – 
een cheque van maar liefst € 7.500,- – vandoor ging.
De collega’s van Zakery vonden dat hij deze prijs dik 
had verdiend. Hun reactie: ‘Zakery ontwikkelt aan de 
lopende band nieuwe methodieken en projecten om 
jongeren en gezinnen, die in aanraking komen met 
hulpverlening, beter te kunnen motiveren. Hij weet 
hoe het is om op jonge leeftijd op jezelf aangewezen 
te zijn en juist die ervaring maakt hem een uitsteken-
de coach, mentor en rolmodel voor jongeren die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.’
Zakery zelf was erg blij en verrast. Hij vertelde dat hij 
het geld zou gaan gebruiken voor zijn projecten voor 
laagdrempelige ontwikkelingshulpverlening, jonge 
vaders, het openen van een duurzame winkel en 
andere initiatieven in de buurt.

‘De trots en erkenning van mijn kinderen waren eigenlijk het leukst!’

. De prijsuitreiking werd in september met een 
livestream uitgezonden. Nog altijd kijkt Zakery daar 
met plezier op terug. Hij vertelt: ‘Ik moet eerlijk zeg-
gen dat ik genoten heb van alle reacties en aandacht. 
Mijn huis stond vol met bloemen. Het allerleukst 
was echter het feit dat mijn kinderen zo trots op me 
waren. Echt een erkenning voor mijn werk! 

De prijs en met name het geldbedrag is goed besteed. 
Naast de eerdergenoemde doelen heb ik een deel 
ervan kunnen besteden aan zeshonderd kerstpak-
ketten: juist in coronatijd waren die bij veel gezinnen 
welkom. Daarnaast zijn we druk bezig met mijn 
project voor jonge vaders. Dat loopt echt goed! We 
hebben een mooi plan en hopen komende september 
ook bijeenkomsten te gaan houden.’
Zakery is inmiddels binnen zijn organisatie verkast 
naar een ander werkveld. Een van de leukste dingen 
vindt hij daarbij het ‘coachen on the job’ van veel 
jonge collega’s. Zakery: ‘Die moeten nog een hoop 
leren, ik vind het fijn daaraan te kunnen bijdragen. 
Want onze baan is niet niks, we hebben een grote 
verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ik kan helpen door 
mijn jonge collega’s te leren creatief te zijn, eens te 
kiezen voor een andere aanpak, out of the box te den-
ken. Want dat hebben we in deze sector nodig!’
 

Er waren dit jaar – wel net als 
anders – drie genomineerden: 
Zakery Beacher, die verschil-
lende projecten in Amsterdam 
Oost realiseert; 
Janette Zomer-Slagter, gedrags-
deskundige in het Autismehuis 
in Zwolle en Margot Verkerk, 
zij is coördinator Jeugdzorg van 
Zorgboerderij Feniks in het 
Groningse Spijk. 

Kwaliteitsregister 
Jeugd

H O O F D S T U K  2  -  S P I E G E L E N

58 | 59



Na zes jaar groeien en bouwen aan een professioneel 
kwaliteitsregister in een complex speelveld besloot het 
bestuur SKJ dat het tijd werd voor uitgebreide reflectie. 
Met het oog op de toekomst werpt het bestuur 
een indringende blik in de spiegel.
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‘Het is tijd voor 
 de volgende fase’

Voorzitter van het bestuur Monique Klompé:

Monique Klompé is sinds 7 juli 2020 benoemd 
als voorzitter van het bestuur van SKJ. Mét een 
duidelijke opdracht: de governance – letterlijke 
vertaling van dit woord is ‘besturing’ – van 
SKJ onderzoeken. 
Mooi om zes jaar na de start van SKJ terug 
te kijken, waar SKJ nu staat én te ontdekken 
hoe SKJ de toekomst het beste kan ingaan. 
Een halfjaar na het verkrijgen van die opdracht 
doet Monique verslag van haar bevindingen tot 
nu toe.

Monique: ‘Van meet af aan heb ik geprobeerd de 
opdracht om de governance van SKJ te onderzoeken, 
iets breder te trekken. Mijn stelling is: om dat traject 
goed te doen, moet je niet alleen bij de besturing, 
maar ook bij de strategie stilstaan. Je moet jezelf de 
vraag stellen: we bestaan zes jaar, waar staan we nu? 
En waar willen we als organisatie naartoe? Dat is 
sowieso al gebeurd met het onderzoek én de 
Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg, maar het 
lijkt goed om ook de rest van de organisatie eens 
onder de loep te nemen en mogelijk een nieuwe visie 
voor de toekomst te ontwikkelen.  

Zo’n onderzoek doe je natuurlijk niet alleen, maar 
met alle belangrijke stakeholders. Die nemen we als 
bestuur elke keer in het proces mee. Ik spreek dan 
over de drie beroepsverenigingen – BPSW, NIP en 
NVO - de betrokken ministeries en belangrijke 
(cliënt)organisaties die zijn vertegenwoordigd in de 
Raad van Advies. Daarnaast proberen we de focus 
meer en meer naar de jeugdprofessionals zelf te 
verleggen: daar doe je het tenslotte allemaal voor. 

In 2020 ben ik begonnen met het onderzoek naar de 
strategische koers van SKJ voor de toekomst. We 
hebben – met het bestuur en de directie – de mis-
sie en visie aangescherpt. Inmiddels hebben we een 
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‘ De focus meer en meer verleggen naar de jeugdprofessionals zelf.  
          Daar doen we het tenslotte allemaal voor.’

vijftal pijlers benoemd. En – waar ik redelijk blanco 
begon en uiteraard nog geen honderd procent beeld 
had van de sector – is dat de afgelopen maanden 
sterk ingekleurd. Ook is helder geworden met welke 
hindernissen SKJ te maken heeft in de dagelijkse 
praktijk. Want natuurlijk zijn die er: SKJ is min of 
meer aan de keukentafel begonnen en heeft 
inmiddels een niet weg te denken positie in de sector 
gekregen. Het is tijd om een volgende fase in te gaan, 
te vernieuwen. SKJ heeft zich altijd opgesteld als een 
lerende organisatie, ook nu. 

Ik ervaar dit als een mooi proces. En we zitten zeker 
op koers. Natuurlijk had ik gehoopt verder te zijn, 
maar zo’n proces heeft tijd nodig. En die is er: de 

deadline voor dit onderzoek ligt op 1 juli 2021 en die 
gaan we halen. Tegen die tijd hoop ik dat er breed 
gedragen afspraken zijn gemaakt met de stake-
holders, dat er misschien een nieuwe inrichting is 
neergezet. 

Welke kant we opgaan, is nog niet helemaal duidelijk: 
ik zie wel al dat de rol van de beroepsverenigingen 
wat helderder kan worden. Maar dan nog: ik realiseer 
me dat het besturen van een organisatie als SKJ – met 
alle beweging in het jeugddomein – een dynamisch 
proces is. Mijn voorstel zou dan ook zijn: herhaal deze 
exercitie eens in de zoveel jaren. Kan zijn dat je dan 
weer tegen heel nieuwe dingen aanloopt.’
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‘ Gelukkig kan ik SKJ nog van  
  dichtbij volgen’
Rutger Hageraats was voorzitter van het SKJ-bestuur tot halverwege 2020. Bij zijn  
vertrek had het bestuur al de conclusie getrokken dat een fundamentelere discussie 
over de governance van SKJ nodig was. Hij had er zelf graag een actieve rol in gespeeld, 
maar omstandigheden maakten dat niet mogelijk. 

Vertrekkend voorzitter Rutger Hageraats:

Rutger: ‘We hebben toen besloten om een nieuwe 
voorzitter te zoeken die de opdracht zou krijgen om 
die discussie in goede banen te leiden. Dat maakte 
het voor mij makkelijker om te vertrekken, er lag een 
duidelijke agenda en de evaluatie van het tuchtrecht 
was op dat moment ook van start gegaan. Ik ben blij 
dat het gesprek niet alleen over de governance gaat, 
maar ook over de strategie, zoals Monique Klompé 
aangeeft. Het primaire doel is dat de beroepsregis-
tratie en tuchtrecht bijdragen aan de kwaliteit van de 
jeugdprofessionals en daarmee aan betere zorg voor 

de jeugd. Na ruim zes jaar is het hoog tijd om samen 
te beoordelen of dat doel bereikt kan worden. Er zijn 
goede stappen gezet. De uitkomst van de evaluatie 
van het tuchtrecht laat zien dat er werk aan de winkel 
is. SKJ zelf is niet de enige, misschien zelfs niet de 
eerste partij die hierin een verantwoordelijkheid heeft. 
Ik hoop dat daar in 2021 verstandige keuzes in worden 
gemaakt, gelukkig kan ik dat proces vanuit mijn werk 
bij het NJi van dichtbij volgen.’
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Vijf jaar tuchtrecht SKJ is een nieuwe 
mijlpaal die vraagt om een uitgebreide evaluatie. 
Als lerende organisatie blijft SKJ tenslotte 
voortdurend op zoek naar manieren om te 
verbeteren.  De tuchtcijfers van 2020 en een 
kritische blik van buitenaf. 

tuchtrecht
 

  van het

De
weerspiegeling
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Kiki: ‘Als voorzitter van de projectgroep vervulde 
ik vooral een procesrol: ik onderhield de contacten 
met de opdrachtgever, met het Nivel, SKJ, en zat de 
maandelijkse bijeenkomsten voor van de project-
groep, die ook fungeerde als begeleidingscommissie. 
Terugkijkend waren er in de onderzoeksperiode een 
paar belangrijke momenten. De fase van het formu-
leren van de juiste onderzoeksvragen vond ik het 
meest cruciaal, om vanuit de diverse geledingen in de 
projectgroep de goede onderzoeksvragen te formule-
ren. Dat heeft veel tijd gekost, maar het heeft zichzelf 
‘terugverdiend’. Over die onderzoeksvragen bestond 
uiteindelijk brede consensus. De drie hoofdvragen 

die werden geformuleerd, waren gelaagd. Allereerst 
werd beoogd helder te krijgen hoe het tuchtrecht 
technisch en juridisch heeft gefunctioneerd. Belang-
rijk ander punt was te achterhalen hoe het tuchtrecht 
heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het werk van 
de jeugdprofessionals. Hebben professionals van de 
uitspraken kunnen leren en heeft dat geleid tot een 
betere kwaliteit? Tot slot was er nog de vraag of met 
het tuchtrecht de door de Jeugdwet beoogde doelen 
bereikt worden.
Het is een mooi, breed onderzoek geworden. Nivel 
heeft veel partijen bevraagd, het onderzoek heeft een 
soort 360 graden feedback opgeleverd: van de Om-

De start was in 2019, maar in 2020 heeft het onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de 
jeugdzorg pas echt zijn beslag gekregen. Kiki Mulder – eerder actief als voorzitter van het 
College van Toezicht van SKJ - was aangesteld om de projectgroep, bestaande uit 
betrokkenen van beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO en andere stakeholders, zoals 
het NJi en Jeugdzorg Nederland, in de rol van voorzitter te begeleiden. In november 2020 
zag het onderzoeksrapport van Nivel het levenslicht. Kiki Mulder reflecteert.

Kiki Mulder was voorzitter van de projectgroep ‘evaluatie 5 jaar tuchtrecht’:

‘Het onderzoek heeft mij veel 
             nieuwe inzichten gegeven’
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budsman tot advocaten, beklaagde en niet beklaagde 
professionals, collegeleden en ga zo maar door. Met 
als resultaat dat de gestelde onderzoeksvragen vrijwel 
allemaal zijn beantwoord. 
Terugkijkend vond ik het een boeiend en heel leer-
zaam proces. Het heeft mij persoonlijk ook enkele 
nieuwe inzichten opgeleverd. In het verleden was ik 
– als voorzitter van het College van Toezicht – na-
tuurlijk zelf betrokken bij het tuchtrecht. Echter, toen 
hield ik me vooral bezig met concrete tuchtzaken. Ik 
richtte mij op het proces en op de juridische consis-
tentie, ingekaderd in het tuchtreglement, de Jeugd-
wet, enzovoorts. In die positie was er weinig ruimte 
om te reflecteren op het systeem op zich. Terecht: het 
College van Toezicht is een rechtsprekend orgaan dat 
zich tot die taak moet beperken.
Het onderzoek bevestigt een aantal beelden die ik in-
dertijd ook al had tijdens de zittingen. Het tuchtrecht 
bij SKJ staat goed op de rit. We kunnen alleen maar 
groot respect hebben voor wat SKJ de afgelopen jaren 
heeft neergezet: een geoliede tuchtrechtmachine.
Maar ook toen nam ik al waar dat er relatief veel 
bagatelzaken zijn, dat veel klachten niet ontvankelijk 
zijn. En ook dat een tuchtzaak voor een betrokken 
professional heel zwaar is. Terwijl het werk van die 
professional en de kwaliteit daarvan veelal helemaal 
geen aanleiding geven voor twijfel. Wat ook opvalt is 
dat professionals die in het gedwongen kader werken, 

verhoudingsgewijs een grotere kans lopen om een 
tuchtklacht te krijgen dan elders. Het is maar de 
vraag of de aanleiding voor die klachten wel te maken 
heeft met onprofessioneel handelen. 
Ik heb nog andere nieuwe inzichten gekregen. Over 
het leereffect van de tuchtzaken, en het rendement 
van tuchtrecht als kwaliteitsinstrument. Dat moet 
hoger kunnen. Het tuchtrecht in zijn huidige opzet 
vraagt een stevige heroriëntatie. Het is goed dat SKJ 
met de onderzoeksresultaten ook direct aan de slag 
is gegaan, in nauw overleg met de andere betrokken 
partijen. 
Het onderzoek maakt wel duidelijk dat het goed is 
om het tuchtrecht eens helemaal tegen het licht te 
houden. Een echte heroriëntatie. Waarop worden de 
accenten gelegd? Naar mijn mening moeten ‘leren’ 
en ‘verbeteren van kwaliteit’ gescheiden blijven van 
tuchtrechtspraak. Zoals ook de projectgroep heeft ge-
adviseerd, in aparte onderdelen. Dat is belangrijk met 
het oog op de onafhankelijkheid. SKJ zal de komende 
jaren duidelijke keuzes moeten maken. Dit vraagt om 
de langetermijnvisie bij te stellen, een nieuwe stip aan 
de horizon te zetten. SKJ moet zich afvragen: wat is 
onze ‘core business’? Wat is aan SKJ en waar hebben 
andere partijen het voortouw? Ik zal de antwoorden 
op deze vragen met belangstelling blijven volgen.’
 

‘Een tuchtzaak kan voor een betrokken 
professional heel zwaar zijn.’

Het Nivel rapport: Evaluatie 5 jaar 
tuchtrecht in de Jeugdzorg lezen?

Kiki Mulder:
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De tuchtcolleges en de werkwijze rondom COVID-19

In maart 2020 werden de tuchtcolleges geconfron-
teerd met de maatregelen rondom COVID-19. 
Hierop is besloten in ieder geval alle mondelinge 
behandelingen die tot en met 28 april 2020 gepland 
stonden geen doorgang te laten vinden. Daarnaast 
hebben de tuchtcolleges een tijdelijke regeling 
opgesteld. Om bij het behandelen van zaken toch 
voortgang te kunnen betrachten, is in deze tijdelijke 
regeling de mogelijkheid opgenomen om zaken 
schriftelijk te behandelen en partijen in de gelegen-
heid te stellen om in een tweede schriftelijke ronde 
(repliek en dupliek) op elkaar te reageren. 
Doordat de maatregelen aanhielden en werden 
verscherpt, is de tijdelijke regeling in 2020 nog 
tweemaal herzien (op 8 juni en 4 december 2020). De 
tuchtcolleges willen elke zaak de aandacht geven die 
het nodig heeft. 

Dit heeft als resultaat gehad dat meerdere zaken 
voor langere tijd zijn aangehouden, omdat het 
College van Toezicht dan wel het College van Beroep 
het in die zaken noodzakelijk vindt om partijen te 
horen en de zaak zich dus niet leent voor een schrif-
telijke behandeling. Bij de laatste herziening van de 
tijdelijke regeling is daarom de mogelijkheid opgeno-
men om zaken digitaal te behandelen om partijen op 
die manier toch te kunnen horen. Daarnaast worden 
op dit moment de mogelijkheden onderzocht om de 
mondelinge behandelingen op verantwoorde wijze 
weer op te starten. Het is helaas onvermijdelijk 
gebleken dat de situatie rondom COVID-19 invloed 
heeft gehad op de behandeling van de tuchtklachten 
en de doorlooptijden daarvan in 2020. Waar nodig zal 
hier bij de diverse onderwerpen in dit verslag nader 
op worden ingegaan.  

Analyse tuchtrecht
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Figuur 1 geeft weer op welke wijze en in welke aantallen het College van Toezicht de klachten in 2020 heeft 
behandeld. Het gaat hierbij om zaken waarin de beslissing in 2020 is verstuurd of de zaak op een andere wijze 
in 2020 is gesloten (bijvoorbeeld doordat een klager de klacht heeft ingetrokken). Dit betreffen deels ook 
klachten die in 2019 zijn ingediend (en één klacht die in 2018 is ingediend). Van de 321 behandelde klachten 
zijn er 249 klachten niet inhoudelijk behandeld. 72 klachten zijn wel inhoudelijk behandeld. Dit is een lichte 
daling ten opzichte van 2019 waarin 79 klachten inhoudelijk werden behandeld. 

Het College van Toezicht
Bij het College van Toezicht zijn in 2020 354 klachten ingediend. Dit is een stijging ten opzichte van het aantal 
ingediende klachten in 2019 toen er 300 klachten werden ingediend. Ten opzichte van 2019 (277) heeft het 
College van Toezicht in 2020 ook meer klachten behandeld (321).

Schriftelijk 
behandeld 27 (12)

Niet inhoudelijk 
behandeld 249 (198)

Mondeling 
behandeld 45 (67)

Voorzitters-
beslissing 196 (163)

Ingetrokken 
klachten 53 (31)

Totaal aantal behandelde 
klachten 321 (277)

       Figuur 1: aantal behandelde klachten in 2020 (de cijfers uit 2019)

Figuur 2: aantal inhoudelijk behandelde klachten 
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Van de 72 inhoudelijk behandelde klachten zijn er 27 klachten schriftelijk behandeld. Dit is een stijging ten 
opzichte van 2019 waarin 12 klachten schriftelijk werden behandeld. Dit is te verklaren doordat vanwege de 
maatregelen rondom COVID-19 de tuchtcolleges zoals gezegd volgens een tijdelijke regeling werken. Per 
klacht is beoordeeld of de zaak schriftelijk kon worden behandeld. In 26 klachten heeft de voorzitter van het 
College van Toezicht geoordeeld dat de klacht zich leende voor een schriftelijke behandeling. In deze geval-
len zijn partijen uitgenodigd voor een tweede schriftelijke ronde en is hen de mogelijkheid geboden om een 
conclusie van repliek/dupliek in te dienen. Vervolgens heeft het College van Toezicht de zaak schriftelijk – 
zonder aanwezigheid van partijen – behandeld. 
Daarnaast heeft het College van Toezicht 1 klacht (schriftelijk) inhoudelijk behandeld en kennelijk onge-
grond verklaard. Doordat er meer zaken schriftelijk zijn behandeld hebben er in 2020 minder mondelinge 
behandelingen plaatsgevonden. Er hebben 45 mondelinge behandelingen plaatsgevonden van zaken waarin 
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de beslissing in 2020 is verstuurd, ten opzichte van 
67 mondelinge behandelingen in 2019. Voor 2021 is 
nog niet te voorspellen of er een daling/stijging plaats 
gaat vinden in het aantal mondelinge behandelin-
gen. Wel zijn de tuchtcolleges vanaf december 2020 
begonnen met het digitaal behandelen van klach-
ten. Dit wordt gedaan in klachten waar de tucht-
colleges wel noodzaak zien om partijen te horen en 
het uitstellen van het behandelen van de klacht tot 
er daadwerkelijk weer mondelinge behandelingen 
plaats kunnen vinden, niet wenselijk wordt geacht. 
Zoals al in de inleiding aangegeven, worden op dit 
moment daarnaast de mogelijkheden onderzocht 
om de mondelinge behandelingen op verantwoorde 
wijze weer op te kunnen starten.

Behandelde klachten per kamer 

In figuur 3 is de spreiding van het aantal behandelde klachten per kamer weergegeven. Met ‘kamer’ wordt 
bedoeld de kamer binnen het Kwaliteitsregister Jeugd waarin een jeugdprofessional geregistreerd is (geweest). 
Door het openen van de kamer voor jeugd- en gezinsprofessionals (en het daarmee toekomstig sluiten van 
de kamer jeugdzorgwerkers) was reeds de verwachting uitgesproken dat er meer klachten behandeld zouden 
worden die zijn ingediend over jeugd- en gezinsprofessionals en minder klachten die zijn ingediend over jeugd-
zorgwerkers. Er is dan ook geen sprake van een significante toename tegen jeugdprofessionals in deze kamer(s), 
maar een verschuiving van de kamer jeugdzorgwerkers naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Ook is er 
een klein aantal jeugdprofessionals waarbij de periode waarover de tuchtklacht is ingediend samenvalt met de 
periode waarin zij zijn overgestapt van de kamer jeugdzorgwerkers naar de kamer jeugd- en gezinsprofessio-
nals. Deze groep is in figuur 3 weergegeven onder ‘JGP + JZW’. Voor de tuchtcolleges is het relevant om in het 
register te raadplegen wanneer de jeugdprofessional in welke kamer geregistreerd is (geweest), onder andere 
zodat zij weten aan welke Beroepscode het handelen van de jeugdprofessional kan worden getoetst. 

Figuur 3: behandelde klachten per kamer
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Hoedanigheid klager
Iedereen die een belang heeft bij het laten toetsen van het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessio-
nal, kan bij het College van Toezicht een klacht indienen. Hierdoor zijn er verschillende categorieën klagers 
te onderscheiden. In figuur 4 zijn deze verschillende categorieën weergeven. Hieruit valt op te maken dat het 
grootste deel van de klachten wordt ingediend door ouders/verzorgers van jeugdige(n). Bij de verschillende 
categorieën is het nog goed om op te merken dat onder ‘Professional’ andere (jeugd)professionals worden 
verstaan; bijvoorbeeld collega’s of ketenpartners. 

Professional

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Werkgever van jeugdprofessional

Pleegouders

Ouder(s)/opvoeder(s) van jeugdige

Familie van jeugdige*

0 50 100 150 200 250 300 350

Figuur 4: de hoedanigheid van de klager

Figuur 5: klachtkenmerken 
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In figuur 5 is uiteengezet over welke onderwerpen de klachten gaan die het College van Toezicht in 2020 heeft 
behandeld. In 2020 zijn er ten opzichte van eerdere jaren twee onderwerpen toegevoegd aan deze  inhoudsana-
lyse: ‘onvoldoende kennis/deskundig’ en ‘afsluiting hulpverlening’. Deze onderwerpen zijn toegevoegd omdat 
er in toenemende mate klachten werden behandeld over deze onderwerpen. In dat kader lijkt het de tuchtcol-
leges interessant om te monitoren hoeveel klachten er over deze onderwerpen worden behandeld. Bij deze 
analyse dient daarnaast te worden opgemerkt dat één ingediende klacht vaak bestaat uit meerdere klachton-
derdelen en er derhalve ook meerdere onderwerpen op één klacht van toepassing kunnen zijn. Dit jaar bestond 
een klacht gemiddeld uit drie klachtkenmerken.

*Onder ‘familie van jeugdige’ wordt bedoeld: familieleden, niet zijnde ouders/opvoeders.
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Voorzittersbeslissingen
Het grootste deel van de klachten wordt afgesloten met een zogenoemde voorzittersbeslissing. In 2020 werden 
er 196 voorzittersbeslissingen verstuurd. Er kunnen verschillende redenen zijn om een klacht met een voorzit-
tersbeslissing te sluiten. De meest voorkomende reden is dat een klager nalaat de klacht aan te vullen of dit 
onvoldoende doet zodat de klacht voor het College van Toezicht niet voldoende duidelijk wordt. In 2020 zijn er 
om deze reden 183 voorzittersbeslissingen verstuurd. Daarnaast is er nog een aantal (13) voorzittersbeslissingen 
gestuurd om meer uiteenlopende redenen: de jeugdprofessional over wie wordt geklaagd is niet geregistreerd, 
het handelen heeft plaatsgevonden voor de registratiedatum, de klacht is verjaard of de klager is geen belang-
hebbende. 

(Deels) gegrond verklaarde klachten en opgelegde maatregelen
In figuur 6 is te zien dat er wel een stijging is van het aantal klachten dat (deels) gegrond is verklaard, on-
danks dat er in 2020 minder klachten inhoudelijk zijn behandeld. In 48 klachten heeft het College van Toezicht 
geoordeeld dat er minstens één klachtonderdeel gegrond is. Vervolgens heeft het College van Toezicht geoor-
deeld of er een tuchtmaatregel aan de jeugdprofessional opgelegd dient te worden en zo ja, welke. In figuur 7 
is uiteengezet welke maatregelen het College van Toezicht in 2020 heeft opgelegd. Tegen een aantal van deze 
beslissingen is beroep ingesteld waardoor nog niet al deze maatregelen onherroepelijk zijn. Onder ‘College van 
Beroep’ wordt nader ingegaan op de doorwerking van beslissingen van het College van Toezicht en de opge-
legde maatregelen.
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Geschonden artikelen uit de beroepscode
Bij de behandeling van de klachten toetsen de tuchtcolleges het beroepsmatig handelen van een jeugd-
professional aan de professionele standaard. Hier maakt onder andere de voor de jeugdprofessional geldende 
beroepscode deel van uit. Omdat er in 2020 slechts een gering aantal klachten is behandeld over psychologen 
en (ortho)pedagogen, beperkt deze analyse zich tot de artikelen uit de Beroepscode voor de Jeugdzorg-
werker en de Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional (de artikelen in deze beroepscodes zijn gelijk). 
In figuur 8 wordt weergegeven hoe vaak het College van Toezicht heeft geoordeeld dat een bepaald artikel uit 
de beroepscode is geschonden. 

Figuur 7: opgelegde maatregelen
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Figuur 6: oordeel College van Toezicht
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Figuur 8: geschonden artikelen Beroepscode
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Doorlooptijden
In het jaarverslag van 2019 is kenbaar gemaakt dat er in 2018 was begonnen met een nieuwe manier van het 
plannen van de mondelinge behandelingen. Hierdoor was er in 2019 sprake van een verkorting van de door-
looptijden. Deze daling heeft zich in 2020 helaas niet door kunnen zetten vanwege de aangepaste werkwijze 
van de tuchtcolleges rondom COVID-19. In 2020 is er dan ook onverhoopt sprake van een toename van de 
doorlooptijden. 

Figuur 9: doorlooptijden College van Toezicht
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In figuur 9 is te zien dat er met name sprake is van een toename van de doorlooptijd van de inhoudelijk be-
handelde klachten. Dit hangt er grotendeels mee samen dat de tuchtcolleges enige tijd nodig hebben gehad 
om te anticiperen op de gewijzigde situatie vanwege de maatregelen rondom COVID-19 en het niet door 
kunnen gaan van de al geplande mondelinge behandelingen. Dit heeft voor een aantal klachten gevolgen 
gehad voor de totale doorlooptijd van de klacht. Het is nog onzeker wat dit gaat betekenen voor de door-

looptijden in 2021 aangezien er nog een aantal klachten zijn aangehouden omdat deze naar het oordeel van 
het College van Toezicht een mondelinge behandeling behoeven. Zoals eerder al aangegeven is SKJ op dit 
moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om op korte termijn op verantwoorde wijze de mondelinge 
behandeling weer op te kunnen starten.

Het College van Beroep
In 2020 heeft het College van Beroep 16 beroepschriften behandeld. Dit is een daling ten opzichte van het 
aantal beroepschriften dat in 2019 is behandeld (30). Deze daling hangt samen met de maatregelen rondom 
COVID-19. Als gevolg hiervan konden er in 2020 minder mondelinge behandelingen plaatsvinden. De voorzit-
ter van het College van Beroep heeft per zaak beoordeeld of een beroepschrift schriftelijk kon worden behan-
deld. Dit heeft erin geresulteerd dat 5 zaken schriftelijk zijn behandeld. In nog eens 5 zaken is het beroep-
schrift behandeld en is aan partijen een voorzittersbeslissing gestuurd. Dit betrof zaken waarin appellant(e) 
niet-ontvankelijk is en in zaken waar er beroep is ingesteld tegen een beslissing waarin het College van 
Toezicht heeft geoordeeld dat een klacht (deels) is verjaard. In 6 zaken heeft een mondelinge behandeling 
plaatsgevonden. Als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 is een aantal zaken aangehouden waarin 
de voorzitter van het College van Beroep van oordeel is dat partijen over het beroep- en verweerschrift 
moeten worden gehoord. Dit betreft onder andere zaken waarin er beroep is ingesteld tegen een beslissing 
waarin aan een jeugdprofessional een (zware) tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Medio januari 2021 is 
het College van Beroep gestart met het digitaal behandelen van beroepschriften en worden de mogelijkhe-
den onderzocht om de mondelinge behandelingen op verantwoorde wijze weer op te starten. 

Wie is in beroep gegaan?
Van de 16 behandelde zaken is in 12 zaken alleen de klager in beroep gegaan. In de overige 4 zaken zijn zowel 
de klager als de jeugdprofessional in (incidenteel) beroep gegaan.  
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Hoe heeft het College van Beroep geoordeeld?
In 16 zaken heeft (de voorzitter van) het College van Beroep in 2020 een beslissing verstuurd. In figuur 10 is 
weergegeven hoe er in de verschillende zaken is geoordeeld. 
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Figuur 10: wijze van afhandelen beroepschriften 

In 2 zaken was er sprake van een beroepschrift dat niet voldeed aan de eisen van het Tuchtreglement waar-
door appellant(e) niet-ontvankelijk is verklaard in het beroep. In 3 zaken heeft de voorzitter van het College 
van Beroep zich onbevoegd verklaard over de zaak te oordelen en de zaak daarom terugverwezen naar het 
College van Toezicht. In 7 zaken heeft het College van Beroep geoordeeld dat de beslissing van het College 
van Toezicht in stand kan blijven. Tot slot heeft het College van Beroep in 4 zaken de beslissing van het Col-
lege van Toezicht (deels) vernietigd. In 3 van deze zaken had het College van Toezicht een waarschuwing 
opgelegd, maar heeft het College van Beroep deze maatregel ingetrokken en geen andere maatregel opge-
legd aan de jeugdprofessional. In 1 zaak is de beslissing deels vernietigd, maar is de opgelegde maatregel van 
waarschuwing in stand gebleven. 

Doorlooptijden
In figuur 11 is weergegeven wat de doorlooptijd van de behandelde zaken bij het College van Beroep is ge-
weest. Hieruit valt op te maken dat er een toename is van de doorlooptijden in 2020. Zoals reeds uiteengezet 
bij het College van Toezicht, hangt dit samen met de maatregelen rondom COVID-19, het af moet zeggen 
van de al geplande mondelinge behandelingen en het opstarten van de werkwijze rondom het schriftelijk 
behandelen van zaken. Net als bij het College van Toezicht is het nog niet mogelijk om een voorspelling uit te 
spreken over de doorlooptijden in 2021. 

Figuur 11: doorlooptijden College van Beroep
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Wrakingsverzoeken
In 2020 zijn er 2 wrakingsverzoeken behandeld. In de ene zaak is er een wrakingsverzoek ingediend tegen het 
gehele behandelend College van Beroep. Dit wrakingsverzoek is afgewezen. In de andere zaak is een voorzitter 
van het College van Beroep gewraakt. Deze voorzitter heeft besloten te berusten in de wraking. De voorzitter is 
hierop vervangen door een plaatsvervangend voorzitter die de behandeling van de hoofdzaak heeft voortgezet.  
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SKJ kent een signalerende functie die steeds nadrukkelijker naar voren komt. 
De Raad van Advies met haar diversiteit aan leden speelt daarin een belang-
rijke rol. Hier komen de signalen vanuit het veld én beroepsregistratie en 
tuchtrecht samen. 
SKJ als spiegel voor het werkveld. 

SKJ kent een signalerende functie die 
steeds nadrukkelijker naar voren komt. 
De Raad van Advies met haar diversiteit 
aan leden speelt daarin een belangrijke rol. 
Hier komen de signalen vanuit het veld én 
beroepsregistratie en tuchtrecht samen. 
SKJ als spiegel voor het werkveld.

SKJ houdtSKJ houdt 
 de spiegel 
voor

Kwaliteitsregister 
Jeugd

InterviewHoofdstuk 5

90 | 91



‘ Werken met zoveel gedreven en   
deskundige mensen is heerlijk’

Wardy Doosje is voorzitter van de Raad van Advies:

‘Natuurlijk is ook mijn eerste volle jaar als voorzit-
ter van de Raad van Advies gekleurd door corona,’ 
zo zegt Wardy. ‘Met de Raad van Advies hebben we 
vooral online moeten werken, hoewel we begin 2020 
nog een fysieke bijeenkomst hebben gehad. We heb-
ben het samen over de rol van de Raad gehad: heel 
inspirerend. 

We hebben met de Raad van Advies in 2020 een flinke 
slag gemaakt. Ik heb goed contact met de voorzitter 
van bestuur, Monique Klompé. Dat is prettig, want 

verbinding is altijd goed. Ik ben er inmiddels ach-
ter dat het bureau de afgelopen tijd best last heeft 
gehad van bestuurlijke perikelen. Onze taak, als Raad 
van Advies, is helder: wij moeten adviseren op zo’n 
manier dat we én de goede invloed hebben én de 
beweging ondersteunen. Natuurlijk met de 
kennis vanuit het veld. Dat is een zoektocht, maar 
lukt inmiddels aardig.

Een voorbeeld: toen ik werd benoemd, stond het 
onderwerp ‘0 tot 100’ al op de agenda. Geluiden uit 

In de Raad van Advies hebben onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, 
werkgevers en cliënten zitting. Een divers gezelschap met veel kennis van zaken. 
Wardy Doosje is sinds november 2019 voorzitter van de Raad van Advies. Onder zijn 
aanvoering buigt de Raad zich over vraagstukken die te maken hebben met beroeps-
registratie, zo ook in 2020. 

Kwaliteitsregister 
Jeugd

H O O F D S T U K  3  -  I N  D E  S P I E G E L  K I J K E N

Interview
H O O F D S T U K  5  -  S K J  H O U D T  D E  S P I E G E L  V O O R

Interview

92 | 93



het veld maakten duidelijk dat professionals, zeker 
wanneer er gezinsgericht gewerkt wordt, last kunnen 
hebben van het feit dat er een scheiding bestaat 
tussen werken met jeugd en ouderen. Ook in de Raad 
van Advies ging de discussie daarover. Wij hebben in 
eerste instantie besloten een notitie te maken, met 
een oplossingsgerichte insteek. Dat was toch te kort 
door de bocht, zo bleek in een vergadering van de 
Raad. Daarna hebben we een stap achteruitgezet en 
zijn we begonnen met het scherper uiteenrafelen van 
de thematiek om vervolgens te besluiten waar we 
zinvol over kunnen adviseren. Dat was nodig, omdat 
er veel aspecten in het onderwerp ‘0 tot 100’ door 
elkaar lopen.

Wat daarbij zeker ook heeft geholpen is dat vanuit 
het bureau een beleidsmedewerker aan de Raad van 
Advies is toegevoegd. Zij denkt mee en schrijft goede 
notities. Mede daardoor komen we tot degelijke, 
inhoudelijke adviezen. Dat helpt om het proces van 
bespreking van onderwerpen goed te laten verlopen.
De leden van de Raad zijn stuk voor stuk gedreven 

en zeer deskundig. Met ongelooflijk veel kennis van 
zaken. SKJ blijkt in staat te zijn geweest voor de Raad 
van Advies meerdere opinieleidende bestuurders in 
te lijven. Dat maakt het werk voor mij, als voorzitter, 
boeiend en interessant. 

De governance van SKJ en de daarbij horende struc-
tuur verdienen aandacht. Daar is de voorzitter nu 
gedegen mee bezig. Als Raad van Advies hebben wij –  
ook vanuit onze eigen opvatting over de toegevoegde 
waarde – de discussie over de governance aange-
zwengeld. Toen SKJ zes jaar geleden werd opgericht, 
was niet in te schatten hoe groot de dynamiek in het 
veld zou zijn. Het is een uitdaging om daarmee aan de 
slag te gaan en ons te bezinnen op de rol van SKJ voor 
de komende tijd. 
Al met al kan ik – aan het einde van mijn eerste volle 
jaar als voorzitter van de Raad van Advies – tevreden 
terugkijken. We hebben een eigen agenda en kunnen 
daar voorlopig mee aan de slag.’ 
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‘ Wil je goed kunnen spiegelen,  
   dan moet je dat vanuit meerdere 
perspectieven doen’

Lid Raad van Advies SKJ Nely Sieffers:

An: ‘Vanwege de coronamaatregelen werden we 
genoodzaakt om op een andere manier ons werk te 
doen en hulp te verlenen. Door het wegvallen van 
automatismen ontstaat er onzekerheid. Veel zorgaan-
bieders worstelden daarmee. Wat mogen we nog wel 
en wat kan niet meer? Maar zeker in tijden van onze-
kerheid moeten we blijven staan voor de gezinnen die 
het nodig hebben. Als we het nu niet doen, wanneer 
dan wel? Op afstand toch nabij zijn. Dát was de uit-
daging van 2020. Fysieke zorg verlenen daar waar dat 
nodig was en kon, en tegelijkertijd experimenteren 
met het inzetten van digitale middelen zoals videobel-
len. Een middel dat vóór de coronacrisis nooit werd 

ingezet, maar dat zeker voor ons tot nieuwe mogelijk-
heden heeft geleid. Het heeft gezinnen en professio-
nals meer flexibiliteit gegeven in de manier waarop zij 
hun (werk)dag indelen.’
Nely: ‘Die onzekerheid is een heel herkenbaar beeld 
vanuit het perspectief van jeugdigen en gezinnen. Het 
afgelopen jaar raakten veel meer gezinnen op zichzelf 
aangewezen. Veel ouders zijn zoekende naar de juiste 
modus te midden van alle verplichtingen. Denk alleen 
al aan de combinatie thuiswerken en tegelijkertijd je 
kind lesgeven. Dit kan spanningen opleveren. Maar 
aan de andere kant zien we ook gezinnen waar kinde-
ren tot rust komen en goed gedijen nu zij meer thuis 

An Theunissen (directeur-bestuurder Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid) en Nely 
Sieffers (adviseur op het gebied van ervaringsdeskundigheid en participatie) nemen 
beiden al enkele jaren zitting in de Raad van Advies van SKJ. Samen bespreken zij de 
uitdagingen én mooie momenten van 2020. 
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Lid Raad van Advies An Theunissen:

‘ Op afstand toch nabij zijn. 
Dát was de uitdaging 

van 2020’

zijn. Het gezinsleven wordt niet meer geregeerd door 
de waan van de dag, maar staat veel meer centraal.’
An: ‘Zo zie je maar dat je situaties altijd vanuit meer-
dere invalshoeken kunt benaderen. Zeker in dit werk 
is het van belang om naar het totale beeld te blijven 
kijken. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat het 
werkveld steeds complexer lijkt te worden. Toch 
moeten we er met z’n allen voor waken dat we niet 
op incidenten beleid gaan maken.’ 
Nely: ‘Tegelijkertijd is uitgaan van het gemiddelde 
ook niet passend. Het is daarom ook zo mooi dat we 
binnen de Raad van Advies met zoveel diversiteit aan 
perspectieven bij elkaar zitten. Al blijft het wel een 
zoektocht om die werelden met elkaar te verbinden. 
Soms levert dat best pittige discussies op, maar het 
vereist ook inspanning en tijd om de nodige trans-
formaties in het jeugddomein op elkaar aan te laten 
sluiten.’ 
An: ‘Het afgelopen jaar zijn we die diversiteit binnen 
de Raad veel meer gaan benutten. Mede doordat we 
ook naar onze eigen rol als Raad van Advies hebben 
gekeken. We zijn daarin echt gegroeid. Dat heeft 
ertoe geleid dat we heel concreet met thema’s aan de 
gang zijn gegaan. Zo hebben we kunnen adviseren in 
het onderzoek naar de governance-structuur van SKJ, 
maar ook het onderwerp ‘beroepsregistratie van 0 tot 
100’ en de ‘evaluatie van het tuchtrecht’ zijn uiteraard 
onderwerpen van gesprek.’  
Nely: ‘Ik kijk uit naar het komende jaar. Uit het Nivel 

onderzoek (Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugd-
zorg) komt het lerende aspect goed naar voren. 
Zeker ook vanuit het cliëntenperspectief is het be-
langrijk wanneer professionals leren van klachten. 
Dit zijn voor cliënten belangrijke signalen waar iets 
mee gedaan moet worden. Ik zou graag met dit 
onderwerp aan de slag gaan om te kijken hoe we dat 
leereffect nog meer kunnen vormgeven. Naast het 
leren van klachten is het ook goed om te kijken hoe 
we klagers beter kunnen ondersteunen en de juiste 
weg wijzen bij klachten. Want dat is nu onvoldoende 
geborgd.’
An: ‘Het zou mooi zijn wanneer SKJ haar signaal-
functie meer zou kunnen inzetten. Om vanuit alle 
data die wordt verzameld het werkveld de spiegel 
voor te houden. Als Raad van Advies kunnen we daar 
ons steentje aan bijdragen - en er ons voordeel mee 
doen - door ook na te denken over wat we teweeg 
zouden willen brengen in de professie van de jeugd-
hulpverleners. SKJ-registratie is een middel om bij te 
dragen aan professionalisering, maar niet een doel ‘an 
sich’. Belangrijke taken liggen hiervoor bij de profes-
sionals zelf, maar ook bij de organisaties.’ 
Nely: ‘Die data is wel het harde materiaal. Je hebt ook 
de zachte kant, de verhalen die je nodig hebt om het 
meer te laten leven en mensen in beweging te krijgen. 
Als we dat met elkaar in gang kunnen zetten, dan zou 
dat prachtig zijn.’
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Visie  Jeugdhulpverleners kenmerken zich door hun professionele zelfstandigheid. Zij handelen in die autonome rol 
volgens de vakinhoudelijke en ethische normen die horen bij hun specifieke beroep. Bij het Kwaliteitsregister 
Jeugd (SKJ) tonen professionals aan dat zij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen én verplichten zij zich te 
werken volgens de voor hen geldende professionele standaard ingebracht door de beroepsverenigingen.  
De drie beroepsverenigingen stellen de (her)registratie criteria vast. 

  Uit de beroepsregistratie volgt dat professionals zich verantwoorden als zij hierom worden gevraagd.  
Het toezicht op de beroepsuitoefening van geregistreerde professionals vindt via collegiaal toezicht plaats. 

  Professionals in de jeugdhulpverlening zijn nooit uitgeleerd. Door permanente educatie houden  
SKJ-geregistreerde professionals hun vakbekwaamheid (kennis, kunde, houding en gedrag) op pijl.  
Dit is een randvoorwaarde voor de periodieke herregistratie. Zo draagt SKJ continu bij aan verdere  
professionalisering van de jeugdhulpverlening en -bescherming.

Positionering en strategie  SKJ ziet zich gepositioneerd in een complexe omgeving van veldpartijen die samen vorm  
  geven aan de invulling van het beroep van de jeugdprofessional. SKJ versterkt haar autonome positie vanuit 

de eigen verantwoordelijkheid. Zij kent daarbij haar grenzen en heeft duidelijk afgebakend wat haar doel is en 
wat niet tot haar taken en verantwoordelijkheden behoort. SKJ voert haar kerntaak uit en formuleert hierover 
kaders aan de beleidsmakers en andere belangrijke partijen om zo de kerntaak goed uit te kunnen voeren. SKJ 
geeft signalen aan het brede veld als ze ontwikkelingen ziet die als kans benut kunnen worden of die zorgen 
baren vanuit haar visie, missie en doel. SKJ doet dit op basis van haar eigen waarnemingen, maar ook op basis 
van de vele contacten met professionals en werkgevers. Er is geen andere landelijke organisatie waar zoveel 
informatie bij elkaar komt over de praktijk van beroepsregistratie en beroepsethische ontwikkelingen.

  SKJ benut daarbij haar contacten met de beroepsverenigingen en ministeries. Ook is ze intensief in gesprek 
met haar Raad van Advies; niet alleen in hun formele adviseringsrol aan het bestuur, maar ook om signalen en 
ontwikkelingen uit het werkveld te delen en duiden. SKJ neemt op constructieve wijze deel aan de toekomstige 
ontwikkelingen van de professionalisering binnen de jeugdhulp en -bescherming. 

  Zij heeft daarbij als vertrekpunt haar uitvoerende rol. De gezamenlijke beroepsorganisaties en branches hebben 
een verantwoordelijkheid om professionals te faciliteren in hun ontwikkeling en reflectie, onder andere door 
middel van beroepscodes. SKJ kan en wil daarbij wel haar signalen en kennis rondom de ontwikkelingen van 
beroepsregistratie en collegiaal toezicht inbrengen.

Missie, visie en doel
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een professionele netwerkorganisatie, die 
verantwoodelijk is voor de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en voor de  
uitvoering van het collegiaal toezicht. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle 
belangrijke spelers binnen het jeugddomein. SKJ is opgericht door de drie beroeps-
verenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging 
van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in 
Sociaal Werk (BPSW).

Missie   Alle kinderen in Nederland moeten gezond, kansrijk en zonder geweld kunnen opgroeien; zich kunnen 
ontwikkelen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Als dat door omstandigheden niet  
lukt, kan de inzet van jeugdprofessionals nodig zijn. Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) borgt, handhaaft,  
stimuleert en faciliteert de kwaliteit van deze professionals en draagt zo bij aan hun professionele  
ontwikkeling.

Doel     Het doel van SKJ is vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de kwaliteit van de beroepsuit- 
oefening in het jeugddomein te bevorderen. SKJ houdt een openbaar register, waarin op dit moment 
jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen staan geregistreerd, als 
bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

 Het Kwaliteitsregister Jeugd wil haar doel bereiken door: 
 • Het houden van een Kwaliteitsregister Jeugd, waarin jeugdprofessionals kunnen worden geregistreerd,  
   ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 
 • Het (her)registreren van deze jeugdprofessionals. 
 • Het voor eenieder kosteloos raadpleegbaar maken van het Kwaliteitsregister Jeugd. 
 • Het onderhouden van een stelsel van collegiaal toezicht.
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Tuchtrechtcolleges  Het College van Toezicht en het College van Beroep vormen het tuchtcollege van SKJ en zijn een  
  onafhankelijk uitvoeringsorgaan binnen het organisatiemodel. Zij houden regelmatig zittingen over  

tuchtklachten, doen uitspraak en kunnen maatregelen opleggen. Het bureau SKJ, onder leiding van de  
directeur, is (enkel) verantwoordelijk voor de procesgang rondom de tuchtklacht en is voorwaarden- 
scheppend en ondersteunend aan de tuchtrechtcolleges. Er zijn ambtelijke secretarissen  
aangesteld die een arbeidsovereenkomst hebben met SKJ en die belast zijn met deze taak. De overige  
collegeleden worden benoemd door het bestuur en met hen is een vacatieregeling overeengekomen.  
Door de colleges is er een tuchtreglement opgesteld dat door het bestuur van SKJ is goedgekeurd. 

 Directeur SKJ  De directie van het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit één directeur, die het Kwaliteitsregister Jeugd  
  in opdracht van het bestuur vertegenwoordigt. De directeur wordt benoemd door het bestuur en is aan het 

bestuur verantwoording schuldig. Hij/zij heeft een volmacht van het bestuur om (rechts)handelingen te  
verrichten in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering van het bureau binnen de grenzen van het  
directiestatuut, waarin de specifieke taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen. 

 Beoordeling  Eén keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, in de vorm van een vergadering, waarbij bestuur, Raad van  
  Advies, de voorzitters van beide tuchtcolleges en de voorzitter van de klachtencommissie aanwezig zijn.  

Tijdens deze vergaderingen worden het beleid over de afgelopen periode geëvalueerd, knelpunten  
gesignaleerd en waar nodig verbetermaatregelen getroffen.

Organisatiemodel  SKJ heeft sinds haar start een enorme groei doorgemaakt. Om ook de continuïteit op de 
  aansturing van de organisatie voor de toekomst te borgen, heeft het bestuur een proces ingericht om tot een 

passende governance-structuur te komen die past bij de omvang van de huidige organisatie en toekomst-
bestendig is.  

 Op dit moment kent SKJ nog het volgende organisatiemodel.

Bestuur  Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden.  
  In het bestuur is één lid benoemd op voordracht van het NIP, één lid op voordracht van de NVO en twee 

leden op voordracht van de BPSW. Elke andere betrokken beroepsvereniging, die relevant is voor de  
beroepsbeoefening binnen het jeugddomein, heeft eveneens het recht een lid voor benoeming in het bestuur 
voor te dragen. De bestuursleden kiezen vervolgens uit hun midden een voorzitter. De wijze waarop het 
bestuur wordt samengesteld, is vastgelegd in de statuten van SKJ. 

Raad van Advies  Het Kwaliteitsregister Jeugd kent eveneens een Raad van Advies (RvA), waarin in ieder geval  
  vertegenwoordigers zitten van werkgevers en cliënten. Voorts dient de RvA uitgebreid te worden met  

vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van het jeugddomein. De RvA heeft het 
recht advies uit te brengen aan het bestuur over in ieder geval de voorwaarden voor registratie en herregistratie, 
over aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling van de RvA. Maar ook andere aangelegen-
heden van strategische, tactische en operationele aard kunnen in de RvA aan de orde komen. 

  Van een door de RvA uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd worden  
afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de RvA en het bestuur 
heeft plaatsgevonden.

  
  De RvA wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden, die de belangen raken van degenen die 

in de raad vertegenwoordigd zijn. De RvA kan tot slot ook ongevraagd advies uitbrengen. De belangrijke 
samenwerkingsafspraken en adviesprocessen die niet expliciet in de statuten zijn geregeld, zijn in het  
huishoudelijk reglement vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is in nauwe samenspraak met de drie  
beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) en de Raad van Advies tot stand gekomen en in november 2015 
door het bestuur goedgekeurd. 
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Samenstelling bestuur en directie
  
 Bestuur   Het bestuur bestond in 2020 uit 5 leden:
  •  Dhr. R. Hageraats, voorzitter tot 1 april 2020
  •  Mw. M.E.J. Klompé, voorzitter
  •  Mw. J. Winters-Vierhuizen, (BPSW) penningmeester
  •  Dhr. P. van der Zwan, (NIP) bestuurslid
  •  Mw. drs E.H.M. Loykens,  (NVO)  bestuurslid
  •  Mw. T. de Waard, (BPSW) bestuurslid

 Directie •  Mw. drs. G.J. Stuifmeel RA, directeur
  •  Mw. Y.J. de Best, waarnemend directeur van januari t/m oktober 2020

Bestuur en directie
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  31 december 2020  31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1)   249.250   -

Materiële vaste activa (2)   107.113  188.614
 

 
Vlottende activa

Overige vorderingen (3)   
Debiteuren  81.682   91.816
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen  7.932   -
Overige vorderingen en 
overlopende activa 27.832   32.885
 __________    __________ 
  117.446   124.701

Liquide middelen (4)   5.031.478   4.802.580
  
  __________    __________ 
  
  5.505.287   5.115.895

Balans per 31 december 2020 voor resultaatbestemming

Alle bedragen zijn in euro’s Alle bedragen zijn in euro’s  31 december 2020   31 december 2019

PASSIVA

Reserves en fondsen (5)

   Continuïteitsreserve      1.466.200  1.369.000
   Bestemmingsreserves    1.417.480   1.227.468
  __________    __________

    2.883.680   2.596.468

Kortlopende schulden (6)

   Crediteuren    75.275   120.306
    Belastingen en premies sociale
    verzekeringen    134.348   138.756
   Overlopende passiva    2.411.984   2.260.365 
  __________    __________

    2.621.607   2.519.427
    
    __________    __________

    5.505.287   5.115.895
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ALGEMEEN
Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroeps-
register voor professionals in de jeugdsector.

Vestigingsadres
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (statutaire zetel 
Bilthoven, geregistreerd onder KvK-nummer 57471800) is  
gevestigd op Jan van Eycklaan 2 te Bilthoven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET 
OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische 
kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn 
gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin 
ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als afgeleide financiële instrumenten verstaan. Voor de 
grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Pensioenverplichtingen aan werknemers
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn onder- 
gebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkings-
graad ultimo 2020 bedraagt 92,6%. De dekkingsgraad is te 
laag. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij 
De Nederlandsche Bank. De belangrijkste hoofdpunten van 
dit herstelplan zijn een niet gehele indexatie van de 
pensioenen en het verhogen van de premie met 2%. 
De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste 
van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er 
naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering-of 
verzekeringovereenkomsten of uit toezeggingen aan 
werknemers zijn. In dat geval wordt een voorziening 
opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich 
over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening 
gewaardeerd op contante waarde, berekend met een 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 

Resultaatbestemming
   Continuïteitsreserve   97.200  -  133.096
   Bestemmingsreserves   190.012  -  81.558
  __________  __________  __________ 

  287.212  -  214.654

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Baten
   Baten (7)    3.963.185  3.816.524  3.909.114

Lasten
   Lonen en salarissen (8)      1.713.555  1.757.098  1.639.942
   Sociale lasten (9)   350.212  389.490  309.075
   Pensioenlasten (10)   160.099  158.445  148.089
   Afschrijvingen (11)   146.060  188.671  105.945
   Overige lasten (12)   1.280.364  1.304.820  1.475.954
  __________  __________  __________ 

  3.650.290  3.798.524  3.679.005
   
Financieel resultaat (13)      -25.683  -18.000  -15.455
  
  __________  __________  __________ 

Resultaat   287.212  -  214.654
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rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen zijnde 
uit hoofde van de uitvoering- of verzekeringovereenkomst, 
zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit 
van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans 
opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk 
vaststaat. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 
VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het 
bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumula-
tieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzon-
dere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De 
economische levensduur en de afschrijvingsmethode wor-
den aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toere-
kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. 
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs 
en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 
disagio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening 
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waar-
onder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid 
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 
tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van 
de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde 
kunnen onder meer ontstaan door disagio of transactie-
kosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING 
VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het 
verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met in-
achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrond-
slagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar 
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 
zijn.

Baten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato 
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd 
op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening  
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten 
van de totaal te verrichten dienstverlening, met dien ver-
stande dat (inclusief nog te maken kosten om de dienst-
verlening te voltooien) of de mate waarin de diensten  zijn  
verricht niet op betrouwbare wijze kunnen worden be-
paald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste 
het bedrag van de gemaakte kosten. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn 
berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van ontwikkeling.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend 
door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte 
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode 
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.
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Alle bedragen zijn in euro’s

 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA
VASTE ACTIVA
 
1. Immateriële vaste activa   
 
   Kosten van ontwikkeling
Boekwaarde per 1 januari 2020 
Verkrijgingsprijs   -
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen   -
   __________
   
   -

Mutaties
Investeringen   298.825
Afschrijvingen   -49.575
   __________

   249.250

Boekwaarde per 31 december 2020
Verkrijgingsprijs   298.825
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen   -49.575
   __________
   
   249.250

Afschrijvingspercentages   %
Kosten van ontwikkeling    33 

CRM-systeem 
  In 2019 is besloten een nieuw CRM-systeem te ontwikkelen waarbij o.a. dataveiligheid, gebruikers-

vriendelijkheid, en toekomstbestendigheid centraal staan. Totale investering 2020 € 298.825 

Alle bedragen zijn in euro’s
 
2. Materiële vaste activa   
 
 Inventaris Verbouwingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020 
  Kostprijs  326.724 264.217  590.941
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -233.602  -168.725  -402.327
 __________   __________   __________

 93.122  95.492  188.614

Mutaties
  Investeringen  14.984  -  14.984
  Afschrijvingen  -46.390  -50.095  -96.485
 __________   __________   __________

 -31.406  -50.095 -81.501

Boekwaarde per 31 december 2020
  Kostprijs  341.708  264.217  605.925
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -279.992  -218.820  -498.812
 __________   __________   __________

 61.716  45.397  107.113   

Afschrijvingspercentages    %
  Inventaris    20-33
  Verbouwingen    25
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Overige vorderingen 

 31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren
Debiteuren  83.182  94.117
Voorziening dubieuze debiteuren  -1.500  -2.301
   __________   __________

   81.682 91.816 
  
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari 2.301 1.150
Dotatie - 1.151
Onttrekking -801 -
   __________   __________

Stand per 31 december 1.500 2.301 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen 7.932 -

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 27.832 32.885

Overlopende activa
Huur 6.307 6.249
Verzekeringen 2.626 2.626
Ziekengeld 5.109 14.034
Automatiseringslasten 13.790 4.598
Overige overlopende activa - 5.378
   __________   __________

 27.832 32.885

4. Liquide middelen 

 31-12-2020 31-12-2019

ING Bank N.V. 5.031.423 4.802.521
Kas  55  59
   __________   __________

   5.031.478 4.802.580 
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen   

  2020 2019

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari   1.369.000  1.235.904
Resultaatbestemming   97.200  133.096
   __________   __________ 

Stand per 31 december   1.466.200  1.369.000
    

Continuïteitsreserve 
  De continuïteitsreserve fungeert als buffer die tegenvallers op korte termijn kan opvangen. Deze 

buffer zorgt ervoor dat bijvoorbeeld salarisbetalingen en huur veilig zijn gesteld. Bij structurele 
tegenvallers kunnen op zorgvuldige wijze de uitgaven worden verlaagd en in extreme situaties  
worden activiteiten (of een deel daarvan) afgebouwd. De omvang van de continuïteitsreserve is  
in 2020 vastgesteld op € 1.466.200 (2019: € 1.369.000). Dit zijn ongeveer de vaste kosten over een  
periode van 6 maanden waarbij ook rekening is gehouden met de groei van de organisatie.

Alle bedragen zijn in euro’s

Bestemmingsreserve 
   Het bestuur heeft besloten om de overige gelden terug te laten vloeien aan betrokken partijen en  

om die reden een bestemmingsreserve te vormen voor professionaliseringsdoeleinden.  
Het professionaliseringsfonds wordt sinds september 2019 ingezet als opleidingsfonds.   
50 (2019: 41) studenten zijn in 2020 met hun scholingsprogramma begonnen om opgeleid te worden 
als jeugd- en gezinsprofessional. Zodra zij hun certificaat behaald hebben en zich inschrijven als 
jeugd- en gezinsprofessional SKJ komen zij in aanmerking voor vergoeding van 50% van hun studie-
kosten die vanuit het opleidingsfonds vergoed worden. Via de website skjeugd.nl/scholingsfonds is 
informatie beschikbaar over de financiële tegemoetkoming voor zij-instromers.  

  

   2020 2019

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht   24.957 24.957
Professionaliseringsreserve  1.229.923 1.202.511
Bestemmingsreserve inrichten leerpijler  50.000 -
Bestemmingsreserve reorganisatie  112.600 -
   __________   __________
 
   1.417.480 1.227.468

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht
Stand per 1 januari  24.957 24.957
   __________   __________

Stand per 31 december  24.957 24.957

Professionaliseringsreserve
Stand per 1 januari  1.202.511 1.120.953
Resultaatbestemming  27.412 81.558
   __________   __________

Stand per 31 december  1.229.923 1.202.511

De bestemmingsreserve komt ten goede aan de professionals in het jeugddomein.
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Bestemmingsreserve inrichten leerpijler 
   In 2020 heeft er een evaluatieonderzoek 5 jaar tucht door het Nivel plaatsgevonden. Daarnaast zijn 

er gesprekken gevoerd met de ministeries VWS en J&V over oplossingsrichtingen inzake de moties 
Tielen & Peters en Peters & Wörsdörfer. Naar aanleiding van de aanbevelingen 5 jaar tucht en de 
gesprekken met de beide ministeries heeft het bestuur besloten het tuchtrecht te moderniseren.  
De leerpijler staat los van de tuchtafdeling en sluit aan op het voorportaal. De leerpijler wordt in 
samenwerking met de BPSW ingericht. 

  

   2020 2019

Bestemmingsreserve inrichten leerpijler
Stand per 1 januari   - -
Resultaatbestemming  50.000 -
   __________   __________

Stand per 31 december  50.000 -
   

 

Bestemmingsreserve reorganisatie 
  Er zal een ‘leerweg’ worden ingericht waar het lerend vermogen van de beroepsgroep vooropstaat. 

Om dit te bewerkstelligen zal de tuchtrechtafdeling worden gereorganiseerd. Hiervoor is de  
bestemmingsreserve reorganisatie bedoeld. 

  

Bestemmingsreserve reorganisatie
Stand per 1 januari   - -
Resultaatbestemming  112.600 -
   __________   __________

Stand per 31 december  112.600 -
   

 

Alle bedragen zijn in euro’s

6. Kortlopende schulden 

 31-12-2020 31-12-2019
Crediteuren
Crediteuren 75.275  120.306

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting  14.729 15.942
Loonheffing  119.619 122.377
Pensioenen  -  437
 __________   __________  
 
 134.348  138.756

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva  2.411.984 2.260.365 

Overlopende passiva
Vakantiegeldverplichting  76.810 64.290
Vakantiedagen  55.744 32.644
Accountantskosten  11.000 10.000
Administratielasten  6.300 5.000
Rente- en bankkosten  1.118 1.693
Vooruitgefactureerde en vooruitontvangen bedragen  2.051.764 2.009.403
Dubbele betalingen  10.217 15.902
BPSW/NIP/NVO  189.603 64.034
Kosten tuchtrecht  6.000 11.770
Overige overlopende passiva  3.428 45.629
 __________   __________ 
 
 2.411.984 2.260.365 
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7. Baten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

  Jaarregistratie  3.683.186 3.418.383 3.505.494
  Accreditaties  271.361 252.141 257.496
  Dag van de Jeugdprofessional  896 145.000 138.646
  Overig  7.742 1.000 7.478
 __________  __________  __________  
 3.963.185 3.816.524 3.909.114

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten  
  De baten zijn € 146.661 hoger dan begroot ondanks dat de DvdJ niet doorging en daarmee  

bijna € 140.000 minder opbrengsten waren. De hogere inkomsten komen met name door  
hogere registratieopbrengsten van € 256.000 t.o.v. de begroting. Er zijn meer professionals  
geregistreerd in 2020 dan verwacht. En een kleine € 20.000 hogere opbrengsten accreditatie  
doordat het aantal accrediatieaanvragen zijn toegenomen. 

Alle bedragen zijn in euro’s
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen onroerende zaken
  Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met augustus 2024  

terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 63.762 per jaar). De totale verplichting bedraagt per  
balansdatum € 240.727. € 63.762 heeft een looptijd van minder dan 1 jaar, € 173.547 een looptijd  
van langer dan 1 jaar tot 5 jaar en € 0 heeft een looptijd langer dan 5 jaar.
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8. Lonen en salarissen
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Bruto lonen 1.848.780 1.845.982 1.722.212
Ontvangen ziekengelduitkeringen -135.225 -88.884 -82.270
 __________  __________  __________  
 
 1.713.555 1.757.098 1.639.942

Alle bedragen zijn in euro’s

    
9. Sociale lasten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Premies sociale verzekeringswetten 285.640 348.685 268.270 
Ziekteverzuimverzekering 64.572 40.805 40.805
 __________  __________  __________  
 
 350.212 389.490 309.075

Sociale lasten  
  De premie sociale lasten waren te hoog begroot. 

    
10. Pensioenlasten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Pensioenlasten  160.099 158.445 148.089

Alle bedragen zijn in euro’s

    
11. Afschrijvingen
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Immateriële vaste activa  49.575 - -
Materiële vaste activa 96.485 188.671 105.945
 __________  __________  __________  

 146.060 188.671 105.945
  

Afschrijvingen immateriële vaste activa 
Kosten van ontwikkeling  49.575 - -

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 46.390 138.576 49.209
Verbouwingen 50.095 50.095 56.736
 __________  __________  __________  

 96.485 188.671 105.945

Personeelsleden  
 Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 43 personeelsleden werkzaam in FTE. (2019: 42).

Afschrijvingen  
  Afschrijvingskosten waren te hoog begroot, de investering in het nieuwe CRM wordt geactiveerd 

en in 3 jaar afgeschreven; en is als immateriële vaste activa geboekt. In de begroting was geen 
specificatie opgenomen. 
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12. Overige lasten 
  
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Overige personeelskosten  118.874 143.935 147.310
Huisvestingskosten  112.900 78.917 76.448
Kantoorkosten  320.002 249.726 413.677
Verkooplasten  142.986 152.284 140.412
Algemene kosten  50.257 55.045 74.583
Vergaderkosten bestuursorganen  53.488 32.303 30.503
Directe lasten  481.857  592.610  593.021
 __________  __________  __________  
 1.280.364  1.304.820  1.475.954 

Overige personeelskosten
Uitzendkrachten - - 4.514
Reis- en verblijflasten  1.848 8.978 8.390
Reislastenvergoedingen  19.890 45.000 40.382
Onkostenvergoedingen 16.350 - - 
Kantinelasten 5.352 9.156 9.099
Opleidingslasten 45.837 25.000 12.533
Verzuimkosten 7.534 11.213 11.084
Overige personeelskosten 22.063 44.588 61.308  
 __________  __________   __________ 

 118.874 143.935 147.310

Reislastenvergoedingen  
 De reis- en verblijfkosten waren - evenals de reislastenvergoeding - door de coronacrisis lager dan begroot.
Onkostenvergoedingen
 In 2020 is een thuiswerkvergoeding uitgekeerd aan alle personeelsleden naar rato  
 van het dienstverband. 

 

Alle bedragen zijn in euro’s
 

Opleidingslasten
  Besloten is een talent motivatie analyse aan het voltallige personeel aan te bieden.  

Daardoor zijn de opleidingslasten hoger dan begroot. 
Overige personeelskosten
  Door de coronacrisis was er geen kerstdiner of andere personeelsactiviteiten.

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
Huisvestingskosten
Huur  57.832 58.101 56.598
Servicelasten  17.448 17.972 17.448
Schoonmaakkosten  440 601 533
Overige huisvestingslasten  37.180 2.243 1.869
 __________  __________   __________ 

 112.900 78.917 76.448

Huisvesting   Het pand is coronaproof aangepast en de kantoortuinen zijn aangepast/afgeschaft.  
Per ruimte kunnen maximaal 8 medewerkers coronaproof werken. 
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 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 4.899 13.467 13.283
Onderhoud inventaris 2.289 2.679 2.232
Automatiseringslasten 278.253 211.195 373.767
Telefoon 18.836 9.278 9.561
Porti 6.902 5.374 5.337
Contributies en abonnementen 1.765 437 655
Kopieerlasten 3.316 4.135 3.446
Overige kantoorlasten 3.742 3.161 5.396 

 __________  __________   __________ 

 320.002 249.726 413.677

Telefoon   De telefoonkosten zijn hoger dan begroot omdat voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis een 
speciale thuiswerkverbinding moest worden ingericht.

Alle bedragen zijn in euro’s

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
Verkoopkosten
PR en communicatie 125.091 127.000 117.701
Mutatievoorziening dubieuze debiteuren 17.895 25.284 22.711 

 __________  __________   __________ 

 142.986 152.284 140.412

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Algemene kosten
Accountantslasten 19.059 20.000 18.416
Administratielasten 18.027 15.046 15.777
Advieslasten 3.748 10.000 28.725
Juridische lasten 385 - 2.716
Verzekeringen 9.044 10.000 8.990
Overige algemene lasten -6 -1 -41 

 __________  __________   __________ 

 50.257 55.045 74.583

Vergaderkosten bestuursorganen
Bestuurslasten 30.691 16.500 16.496
Raad van Advies 19.617 15.600 13.744
Vergaderkosten tuchtrecht 3.180 203 263
 
 __________  __________   __________
 
 53.488 32.303 30.503

Bestuurslasten    De bestuurslasten zijn hoger dan begroot omdat de nieuwe voorzitter een speciale  
governance-opdracht heeft meegekregen die niet begroot was. 
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 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Directe lasten
Positionering en advisering beroepsverenigingen  184.957 160.000 155.000
Registratielasten 14.252 25.000 27.475
Advieslasten tuchtrecht 2.144 8.000 8.609
Tuchtrechtzaken 174.778 169.527 143.340
Accreditatie 41.828 18.765 30.513
Kwaliteitscontrole 4.377 8.000 3.650
Dag van de Jeugdprofessional 22.451 200.000 221.668
Commissie heroverweging 2.808 3.318 2.766
Kosten scholingsfonds 34.262 - - 
 __________  __________   __________ 

 481.857 592.610 593.021

Positionering en advisering beroepsverenigingen
  De BPSW heeft een extra tegemoetkoming ontvangen voor haar ambassadeurs klas 2020.

Dag van de Jeugdprofessional
   De Dag van de Jeugdprofessional heeft i.v.m. de coronacrisis niet plaatsgevonden.  

De prijs voor de Jeugdprofessional van het Jaar 2020 is wel uitgereikt. 

Kosten scholingsfonds
   Kosten scholingsfonds is het uitbetaalde bedrag aan professionals die hun SKJ-registratie hebben 

behaald door een opleidingstraject te volgen, deels gefinancierd uit het professionaliseringsfonds.

Alle bedragen zijn in euro’s

Rentelasten en soortgelijke kosten
  De rentelasten zijn hoger dan begroot omdat er meer bankkosten in rekening werden gebracht 

over de liquide middelen dan begroot en omdat er meer transacties waren dan begroot. 

   

13. Financieel resultaat 

 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  - - 13
Rentelasten en soortgelijke kosten  -25.683 -18.000 -15.468
 __________  __________   __________ 

 -25.683 -18.000 -15.455 
  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening-courant bankiers  - - 13  
 

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers  -25.683 -18.000 -15.468
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Bilthoven, 3 maart 2021
 
 
 

J. Winters - Vierhuizen    E.H.M. Loykens

C.M. de Waard     M.E.J. Klompé

P. van der Zwan 
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1 Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de 
wijze zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op 
pagina 108. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur 
is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Aan: het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

A.  Verklaring over de in het jaarrapport  
opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd te Bilthoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen  
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de  
samenstelling van het vermogen van Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn 
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde  

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere  
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in  
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.  Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen 
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:
  - het bestuursverslag; 
  - de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
  -  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële  

afwijkingen bevat;
  - alle informatie bevat die op grond van RJk C1 vereist is.

OVERIGE GEGEVENS

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarreke-
ningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereis-
ten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhe-
den bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het be-
stuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-
zonder-winststreven.

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zon-
der-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodza-
kelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken, zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen 
of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuï-
teit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstel-
sel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoe-
ren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke-
lijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
  -  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaar-

rekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in ge-
schrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;

  -  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die rele-
vant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden 
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting;

  -  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grond-
slagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelich-
tingen die daarover in de jaarrekening staan;

  -  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde  
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfs- 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten.  
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel  
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze  

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen  
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.  
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.  
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

  -  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

  -  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

     Wij communiceren met het bestuur van de stichting onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante  
tekortkomingen in de interne beheersing.

Lelystad, 3 maart 2021
mth accountants & adviseurs B.V.

Was getekend
drs. B.M. Tinge RA
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Bestuur
    
 •   Dhr. R.S. (Rutger) Hageraats  

voorzitter (tot 1 april 2020)
 •    Mw. M.E.J. (Monique) Klompé  

voorzitter
 •   Mw. J. (Jolanda) Winters-Vierhuizen  

penningmeester/BPSW
 •   Mw. C.M. (Tineke) de Waard  

BPSW
 •   Mw. E.H.M. (Ellen) Loykens  

NVO
 •   Dhr.  P. (Pieter) van der Zwan  

NIP
     
     
     

Raad van Advies 
      
 •  Dhr. W. (Wardy) Doosje 

voorzitter  
 •  Dhr. B.K. (Benne) Holwerda   

 voorgedragen door Veilig Thuis 
 •  Mw. M.M. (Marga) Jonkman  

voorgedragen door NIP 
 •  Mw. E. (Elise) Nauta 

voorgedragen door Vereniging Hogescholen 
 •  Mw. L.M.C. (Lilian) Ng-a-Tham  

voorgedragen door GGZ Nederland  
 •  Mw. A.J. (Astrid) Rotering  

 voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
 •  Mw. E. (Eveline) Schurink  

voorgedragen door Raad voor de  
Kinderbescherming (tot 1 juli 2020)  

 •  Mw. N. (Nely) Sieffers  
voorgedragen door Landelijke Organisatie  
Cliëntenraden (LOC)  

 •  Dhr. J.A. (Lex) Staal  
voorgedragen door Social Work Nederland 
(SWN) 

 •  Mw. A. (An) Theunissen  
 voorgedragen door Associatie Wijkteams

 •  Mw. H. (Hanneke) Vrielink  
voorgedragen door VGN  

 •  Dhr. drs. P.G. (George) Ziedses des Plantes 
iHUB jeugdzorg en speciaal onderwijs 

Leden tuchtcolleges

College van Toezicht
     
 •  Mw. mr. S.C. (Sophie) van Duijn  

voorzitter 
 •  Mw. mr. M. (Monique) Fiege  

voorzitter 
 •  Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns 

 voorzitter 
 •  Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent  

lid jurist
 •  Mw. mr. A.K. (Kissiwah) Mireku  

voorzitter 
 •  Dhr. mr. R. (Ronald) Orie  

voorzitter 
 •  Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk 

voorzitter 
   
 •  Mw. mr. drs. L.C. (Kiki) Mulder    

MCM voorzitter projectgroep Evaluatie  
5 jaar tuchtrecht SKJ 

College van Beroep
     
 •  Mw. mr. M.M. (Monique) Brink  

voorzitter 
 •  Mw. mr. H.C.L. (Heleen) Greuters  

lid jurist 
 •  Dhr. mr. A.P. (Ad) van der Linden  

voorzitter, lid jurist 
 •  Mw. mr. C.C.J. (Samira) Maas-van Es  

lid jurist 
 •  Dhr. mr. M.A. (Martijn) Stammes  

voorzitter, lid jurist 
     
 •  Dhr. mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen  

adviseur

Naast de vaste medewerkers zijn de volgende personen aan SKJ verbonden:
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Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers en jeugd-  
en gezinsprofessionals     

 •  Mw. S.C. (Sylma) Benjamin  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. D.N.A. (Dennis) Bidjai  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. M. (Mireille) Bijnoe 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. J.E. (Jeannette) Blaauw-Glas 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. H.K. (Erik) Blok 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. C. (Chanitah) Bookelman 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S.M.G. (Samantha) Bruinhard 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S.P. (Monique) van Buuren 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. R.J. (Julia) Douglas 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. A.R. (Alex) van Empel 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. W.M.P. (Winfried) van Engelen 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. M. (Maaike) Fokken  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. D. (Daniëlle) de Gelder 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. D.J.E. (Deborah) de Graaf 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. M.L.F. (Mariëtte) Grijseels 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 

 •  Mw. M. (Marieke) Grol 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. A. (Aleit) van de Haar 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. U. (Ute) Hammer 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. H.A. (Han) ten Hove 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. N.A.P. (Nicole) Huijs 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. B. (Brenda) Huizing-Oudenbroek 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. I. (Irene) de Jongh-Stols 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. H.W. (Ineke)  Kamphof  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S.M.C. (Suzanne) van de Kooij 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S. (Sandra) Kouwenberg 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. M.M. (Marco) Last 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. F.A. (Fabiënne) Leeflang 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. T. (Therese) van der Leest-Folkerts 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. N.A. (Nynke) van Lingen 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. H. (Halil) Osman  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 

 •  Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. J.A. (Josiane) Pires 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. M. (Mathiske) Roex 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. C.G. (Colette) de Rooij    
BBSW-lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. M. (Margriet) de Roos  
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. T. (Thelma) Roosblad 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. M. (Marc) Tiessen 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. W.V.V. (Victor) Toebosch 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. S.K.M. (Suzan) Weegenaar 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Dhr. E.H. (Emil) Weise 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. A. (Annette) Wilting 
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

 •  Mw. J.J.M. (Judith) Wouters   
lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
 
 
 •  Mw. drs. C.P. (Carla) Dijkstra 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Mw. drs. S. (Sanne) Eggen 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Dhr. drs. M. (Maarten) Faas
  lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Mw. drs. M.G.C. (Marianne) Jacobs 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
 •  Mw. drs. E.F. (Frederieke) Nikkels 

lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
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Beroepsgenoten psychologen

 •  Dhr. drs. R.K. (Roland) Koning 
lid-beroepsgenoot psychologen

 •  Mw. drs. S. (Sandra) Kroon-Pantelic 
lid-beroepsgenoot psychologen

 •  Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos 
lid-beroepsgenoot psychologen

Commissie heroverweging
  
 •  Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts 

voorgedragen door NVO
 •  Mw. H.J.G. (Gerda) Honings  

voorgedragen door NIP
 •  Dhr. G. (Gerard) Jansen  

voorgedragen door BPSW
 •  Dhr. J.C.A.M. (Jos) Meijs 

voorgedragen door NVO
 •  Mw. A.T. (Sylvia) van Lieshout 

voorgedragen door NVO
 •  Dhr. R. (Rien) Vlam  

voorgedragen door BPSW
 •  Mw. M. (Melek) Yildiz 

voorgedragen door BPSW    
      

Klachtencommissie 

 •  Dhr. H.A. (Hans) Jansen 
voorzitter

Accreditatiecommissie
     
 •  Dhr. S.J.J. (Sander) Driessen 

Bureau Jeugdzorg Eindhoven
 •  Mw. M.P. (Marloes) Feitsma  

GGZ Nederland
 •  Mw. R.V.M. (Reenske) Heite 

GGZ Nederland  
(tijdelijk vervanger tot 1-8-20 van M. Feitsma)

 •  Dhr. H.J.M. (Han) Spanjaard 
voorzitter/Spanjaard Development & Training

 •  Dhr. J.W.M.S. (Hans) Timmerman  
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

 •  Mw. M. (Marieke) Verhappen 
Raad voor de Kinderbescherming

 •  Mw. J.H.G. (Nanne) Vosters 
Hogeschooldocent Social Work Avans

 •  Mw. K. (Karen) van der Zande  
Bureau Sterk 

´
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SKJ-directeur Jacky Stuifmeel kijkt uit naar 2021:

‘SKJ wil meer van vinken 
naar vonken’

Strategische koers 2021-2023 

Tijdens het (nog lopende) onderzoek naar een optimale governance-structuur heeft het 
bestuur zich de volgende vragen gesteld: hoe ziet SKJ zichzelf en waar willen we naartoe? 
Deze vragen hebben geleid tot het formuleren van een strategische route voor de 
komende drie jaren met bijbehorende doelstellingen.  

De komende jaren gaan we ons richten op de  
volgende vier strategische doelstellingen:

1.  SKJ is het beroepsregister dat de kwaliteit borgt van  
professionals werkzaam met jeugdigen en hun gezinnen.  
SKJ heeft de ambitie dat professionals zich steeds meer  
eigenaar voelen van die kwaliteit. SKJ is van, voor, door en  
met professionals.

2.  SKJ ontwikkelt het strategische partnerschap door. Vanuit 
haar taken en verantwoordelijkheden werkt SKJ goed samen 
met beroepsgroepen en andere partijen in het jeugddomein. 

3.  SKJ daagt professionals uit om te leren en zichzelf te  
ontwikkelen. SKJ streeft naar registratietrots en faciliteert de 
lerende professional. SKJ wil meer van vinken naar vonken. 

4.  SKJ is een lerende organisatie, monitort en verbetert continu.   

Bij SKJ staat de professional centraal. Het uitwerken van de  
strategische samenwerking met de beroepsverenigingen zien  
we als een kans. Vanuit deze strategische samenwerking zijn  
wij ervan overtuigd dat er mooie ontwikkelingen ontstaan  
waar professionals in hun werk van profiteren. 
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Begroting 2021

Samenvatting staat van lasten Begroting 2021
  
Registraties  3.689.558
Accreditaties  270.000
Dag van de Jeugdprofessional  25.000
Overige opbrengsten  27.696
  __________
Opbrengsten  4.012.254
  __________
   
Personeelskosten  2.673.701
Afschrijvingen  198.984
Huisvesting  78.684
Kantoorkosten  42.500
Automatisering  284.119
Algemene kosten  60.500
Communicatie  108.908
Vergaderkosten bestuursorganen  60.600
Directe lasten  379.250
Dag van de Jeugdprofessional  100.000
Financiele baten en lasten  25.008
  __________ 
Totaal kosten  4.012.254
  __________ 
Resultaat  0
  __________
   
  
Bilthoven, 3 maart 2021  
  
G.J. Stuifmeel  
Directeur SKJ  
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Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC  Bilthoven
(030) 303 64 70
tussen 8:30 en 17:00

 

Coördinatie en teksten: Marise Dijxhoorn    Interviews: Yolande de Best, Anouk van Westerloo, Marise Dijxhoorn 
Tekst- en eindredactie: Anouk van Westerloo, Marian Breukhoven    
Ontwerp en vormgeving: Creatie op de Mac/Albertine Kars   Website ontwikkeling: Gresign/Lars Grijsen   
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