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1. Over het Kwaliteitskader Jeugd

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Doel van deze
wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten
ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Er zijn
is. In de Jeugdwet staat dat deze hulp op een verantwoorde manier moet

van de verantwoorde werktoedeling’. In het Kwaliteitskader Jeugd is deze

De norm van de verantwoorde werktoedeling

Volgens de Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister
Jeugd geregistreerd zijn, óf als arts, verpleegkundige, gezondheidszorg-
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2. Wat is de norm van de
verantwoorde werktoedeling?

Het Kwaliteitskader Jeugd als handreiking

welke werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden

kan ook toegedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als
dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit

In de Jeugdwet wordt gesproken over de norm van de
verantwoorde werktoedeling. In de praktijk betekent dit dat
het werk en de verantwoordelijkheden in uw organisatie
zo georganiseerd zijn, dat dit leidt tot verantwoorde hulp.
Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten
de norm toepassen. Hier worden de drie onderdelen van
de norm toegelicht.
1. Werken met geregistreerde professionals

professionals. Deze professionals zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister
de Jeugdwet en geldt niet voor de uitvoering van taken in het kader
Het Kwaliteitskader Jeugd is ook niet van toepassing op vrijwilligers die

toegedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat
niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit
van de hulp.

Meer lezen?
ming die het Kwaliteitskader moeten toepassen. De volledige tekst is te
vinden op www.professionaliseringjeugdhulp.nl
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3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader
Jeugd toepassen?

2. Alle professionals zijn vakbekwaam
De norm van de verantwoorde werktoedeling vraagt daarnaast van aan-

Wanneer moet het werk door een geregistreerde professional
worden gedaan en wanneer mag een niet-geregistreerde
professional het werk doen? In het Kwaliteitskader Jeugd is
hiervoor een afwegingskader opgenomen.
Afwegingskader

3. Professionals werken volgens professionele standaarden

Het afwegingskader helpt om na te gaan welke taken en verantwoorde-

Tot slot vraagt de norm van de verantwoorde werktoedeling van aangesteld worden om te werken volgens de voor hen geldende professionele standaarden. Onderdeel hiervan is dat de professional geen werk
Twee vragen vormen het uitgangspunt:
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4. Wanneer is de inzet van een
geregistreerde professional
nodig?
Hoe kan het afwegingskader worden gebruikt?

In het kort

waarin een geregistreerde professional móet worden ingezet. Dat is
het kind of de jongere, of als de professional grote verantwoordelijkheid
-

jongere.

een werkgever zelf afweegt of een geregistreerde of niet-geregistreerde
Hier kan van worden afgeweken als de inzet van een niet-geregistreerde
professional niet af doet aan, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van
de hulp.

Geregistreerde professional nodig
Als het kind of jongere in een onveilige en risicovolle situatie zit

Crisis
Onveilige omgeving

Sterk wisselend verloop
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Als de professional grote verantwoordelijkheid heeft

Uitvoering

Probleemverkenning

Diagnose stellen

Als het gaat om de behandeling en hulpverlening
bij complexe problematiek

Toegang tot hulp

Als de impact op het kind of de jongere groot is

verzorgers)
Plan
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5. Wanneer is de inzet
van een geregistreerde
professional niet nodig?
In het kort
dat alle professionals, geregistreerde en niet-geregistreerde, over de

Probleemverkenning
Analyseren

vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

Geen geregistreerde professional nodig
Als de omgeving van het kind of de jongere voorspelbaar
en veilig is

Plan
opstellen hulpverleningsplan
Adviseren over werkwijze en uitvoering
Uitvoering
Uitvoeren hulpverleningsplan
Rapporteren en evalueren

Veilige omgeving

Als het om praktische ondersteuning gaat
Als de professional werkzaamheden verricht in het kader
van probleemverkenning en het hulpverleningsplan onder
verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional valt

Als er duidelijkheid is over de aanpak en wijze van uitvoering

Een niet-geregistreerde professional draagt verantwoordelijkheid voor
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6. Wanneer kunnen een
niet-geregistreerde en
geregistreerde professional
samen worden ingezet?
In het kort

Verder moet voor het kind, de jongere of zijn verzorgers duidelijk zijn

professional gezamenlijk worden ingezet. Dit kan wanneer er sprake is

wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de hulp die geleverd wordt.

Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals samen
Onveilige, risicovolle situatie of omstandigheden
In deze gevallen kan de niet-geregistreerde professional taken uitvoeren
door niet-geregistreerden mogen worden uitgevoerd. Dan moet wel
worden voldaan aan een aantal eisen en een aantal randvoorwaarden.
treerde professional:

voor ruggespraak
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7. Beroepsregistratie en
vooraanmelding voor
beroepsregistratie
Wie kunnen zich nu al registreren?
die óf geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of als arts, verpleeg-

als professionals die nu al in de jeugdhulp werken en doorstromen naar

Nieuw: Beroepsregistratie voor alle pedagogen en psychologen

www.skjeugd.nl of in het
.

Nieuw: Beroepsregistratie voor professionals op hbo-functies

wordt de komende jaren ontwikkeld. Het Kwaliteitskader Jeugd is van
voeren of verantwoordelijkheden dragen die volgens het Kwaliteitskader
Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

-

in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Vooraanmelding voor beroepsregistratie

toepassing is.
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Overgangsperiode
Vanaf 1 januari 2016 moet u als werkgever het Kwaliteitskader Jeugd
kunnen registreren, is afgesproken (ook met de wetgever) dat zij hun

waarvoor zij straks geregistreerd moeten zijn.

www.professionaliseringjeugdhulp.nl.
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Colofon

www.professionaliseringjeugdhulp.nl

Juli 2015
Ontwerp
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