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Geachte voorzitter,

Bijlage(n)
3
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ter
informatie het kwaliteitskader jeugd.
Het kwaliteitskader is, onder leiding van de stuurgroep ontwikkeling
kwaliteitskader jeugd, opgesteld door een projectgroep waarin
beroepsverenigingen, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties zitting hebben
en moet worden gezien als een groeidocument. Het kwaliteitskader is aan de
veldpartijen voorgelegd ter consultatie en heeft brede instemming gekregen. Het
kwaliteitskader is dus door en voor het veld opgesteld. Het document beoogt de
organisaties te helpen om de norm van verantwoorde werktoedeling
weloverwogen te kunnen toepassen. Ook de Inspecties zijn betrokken geweest bij
het opstellen van het kwaliteitskader. Ik ben onder de indruk van het vele werk
dat door alle betrokken partijen is verricht.
Het kwaliteitskader jeugd dient ter operationalisering van de norm van de
verantwoorde werktoedeling. De norm bepaalt dat organisaties in het
jeugddomein het werk binnen hun organisaties moeten toedelen aan een
geregistreerde professional, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat
werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies dan wel dat het juist
noodzakelijk is aan anderen dan de geregistreerde professional dat werk toe te
delen (comply of explain) 1. Dit kwaliteitskader zal het kwaliteitskader jeugdzorg,
dat ik u op 28 maart 2014 heb toegestuurd vervangen. 2
In het kwaliteitskader staan situaties beschreven waarin een geregistreerde
professional moet worden ingezet. Ook worden situaties beschreven waarin een
niet geregistreerde professional mag worden ingezet. Op dit moment kunnen nog
niet alle professionals zich registreren. In de tussentijd, tot registratie mogelijk is,
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kan een werkgever echter, volgens de norm verantwoorde werktoedeling, wel
werk toedelen aan (nog) niet geregistreerde professionals die beschikken over
specifieke deskundigheden (tweede onderdeel van de tenzij-bepaling).
De aanbiedingsbrief van de stuurgroep bij het kwaliteitskader en een door de
stuurgroep opgesteld communicatiebericht aan gemeenten, beroepsorganisaties
en brancheorganisaties, treft u eveneens ter informatie aan.

Kenmerk
699358-130788-J

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en ik hebben er alle vertrouwen in
dat dit kwaliteitskader een bijdrage zal gaan leveren aan een verantwoorde
werktoedeling en daarmee aan een verantwoorde hulpverlening.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn
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