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Inleiding 
Dit document is een praktijkprogramma voor nieuwe zorgverleners. Het 
doel is om professionals met een wetenschappelijke opleiding (wo) die 
werkzaam zijn in een hbo-functie in de jeugdzorg, danwel professionals 
die op HBO niveau werkzaam zijn de mogelijkheid te bieden zich te 
registreren als jeugdzorgwerker in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
 
Professionals in een hbo-functie in de jeugdzorg zijn wettelijk verplicht 
zich te registreren in het beroepsregister SKJ. Voor professionals met 
een wetenschappelijke opleiding die werkzaam zijn in een hbo-functie in 
de jeugdzorg gelden andere registratie-eisen dan voor een hbo-

gediplomeerde professional. 

Dit praktijkprogramma (ook wel inwerkprogramma genoemd) kan 
gevolgd worden door professionals die dit als advies hebben gekregen 
bij de registratie-aanvraag via de zgn. Hardheidsclausule. Echter dit 
Praktijkprogramma mag momenteel ook gebruikt mag worden voor de 
professionals die vallen in de groep, beschreven in de registratie-eisen 
t/m 31 december 2023: 
Link: https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-
gezinsprofessionals/#registratie-eisen-t-m-31-december-2023 
 
Citaat van bovenstaande website op 8-11-2019: 
Situatie 1 

• je hebt een hbo-bachelor hss of hsao zonder uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan 5 jaar én 

• je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd 
professional moet worden ingezet (aan te tonen door een 
werkgeversverklaring of intentieverklaring) 

Situatie 2 

• je hebt een hbo-bachelor hss of hsao met of zonder uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar én 

• je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het 
jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én 

• je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd 
professional moet worden ingezet (aan te tonen door een 
werkgeversverklaring of intentieverklaring) 

 

https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#registratie-eisen-t-m-31-december-2023
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#registratie-eisen-t-m-31-december-2023
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De registratiemogelijkheden voor wo-ers met een universitaire opleiding 
(master) tot psycholoog of (ortho)pedagoog op een hbo-functie in de 
jeugdzorg zijn: 

• een door SKJ geaccrediteerd inwerkprogramma van de werkgever óf 

• het branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal 'gevorderd 
professional' via een EVC-procedure óf  

• via de hardheidsclausule een goed onderbouwde verklaring van de 
(huidige of vorige) werkgever dat het voor de professional door het 
aantal jaren werkervaring in de jeugdzorg, gevolgde scholing en de 
wo-opleiding psycholoog of orthopedagoog niet nodig is een 
inwerkprogramma of EVC-traject te volgen. Hiervoor geldt een 
minimale werkervaring in de jeugdzorg van drie jaar. 

 
Zie verder www.skjeugd.nl.  

 
Dit document richt zich op de registratiemogelijkheid door middel van 
een door SKJ geaccrediteerd inwerkprogramma van de werkgever. 

 

  

http://www.skjeugd.nl/


 
 
 
 
 
 

Pagina 5 van 11 
 

1 Inwerkprogramma primair proces 
Het aanbieden van een gedegen inwerkprogramma draagt bij aan het 

goed functioneren van een nieuwe medewerker. Het is van belang voor 

de veiligheid en het wederzijds vertrouwen binnen het team dat de 

nieuwe medewerker volledig op de hoogte wordt gebracht van de 

werkwijze, regels en procedures binnen Stichting Klimkoord en de 

systemen zie zij gebruikt. Nieuwe medewerkers en aangesloten 

zorgverleners worden begeleid in het correct uitvoeren en toepassen van 

de bedrijfsprocessen en procedures.  

 

Binnen de eerste twee maanden na aansluiting bij Stichting Klimkoord 

zal er een inwerkprogramma van start gaan, wat begint met het 

verkrijgen van een algemeen beeld van de nieuwe zorgverlener/ 

professional en het bijwonen van een bijeenkomst voor nieuwe 

zorgverleners, waarin een algemene presentatie gevolgd wordt over 

Stichting Klimkoord, het dossiersysteem en uren boeken en tevens 

contacten met andere zorgverleners tot stand komen.  

Gedurende 16 diensten wordt een zo goed mogelijk beeld verkregen of 

de nieuwe zorgverlener daadwerkelijk in staat is om zijn functie in te 

vullen. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe zorgverlener eerst een 

aantal begeleidingsmomenten meeloopt, kijkt en onder begeleiding van 

een SKJ geregistreerde zorgprofessional werkzaamheden uitvoert. 

Daarna moet de zorgverlener laten zien dat deze de werkzaamheden 

(bijna) zelfstandig kan uitvoeren.  

De inwerkperiode wordt tussentijds meermaals en aan het einde van de 

inwerkperiode geëvalueerd. In de tweede en derde maand worden de uit 

te voeren taken en competenties tussentijds getoetst. 

Inwerkprogramma onderdelen theorie (2 dagdelen): 

• Missie en Visie Stichting Klimkoord 

• Omgaan met dossiersysteem 

• Privacy wetgeving 

• Beroepsethiek 

• Meldcode en aandachtsfunctionarissen 

• Opstellen zorgplannen en begeleidingsdoelen 
• Samenwerking met zorgcoördinatoren 
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Inwerkprogramma onderdelen praktijk: 

• Meelopen op een groep 

• Meelopen met een intake zorg 

• Meelopen met begeleiding 

• Zelfstandig begeleiden of werkopdracht uitvoeren 
• Vaststellen benodigde extra opleidingen/ verwachte 

intervisiegroepen en bijscholingen vaststellen 

 

MISSIEPLAAT:  
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2 Aanvulling inwerkprogramma wo-ers  
Met betrekking tot de beroepsregistratie bij SKJ volgt de wo-er in een 

hbo-functie – na het volgen van het reguliere inwerkprogramma primair 

proces (zie hoofdstuk – een aanvullend inwerkprogramma met in 

beginsel een duur tot zes maanden, met indien nodig een verlenging van 

twee keer drie maanden. Tijdens dit aanvullende inwerkprogramma 

wordt getoetst of aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om 

verantwoorde jeugdzorg te kunnen bieden (specifieke deskundigheid).  

In het aanvullende inwerkprogramma is een door SKJ aantal 

vastgestelde elementen opgenomen, die voorzien in het overbruggen 

van de kloof tussen wo- en hbo-jeugdzorgwerker. De 

verantwoordelijkheid voor het aantonen van de gevolgde elementen ligt 

volledig bij de professional. Het aanvullende inwerkprogramma ziet er als 

volgt uit: 

 

Verplichte training rond beroepscode jeugdzorgwerker  

In de aanvullende inwerkperiode volgt de medewerker voorafgaand aan 

de eerste beroepsregistratie verplicht een training Beroepsethiek 

(beroepscode en tuchtrecht). Deze training wordt ingekocht en bestaat 

uit twee dagdelen en deze bevat de door SKJ-geaccrediteerde 

introductie en verdieping. Het doel van de training is dat 

jeugdzorgwerkers de beroepscode (en gedragscode) hanteren om hun 

professioneel handelen in de praktijk richting te geven en daarmee de 

positie in te nemen van autonome normatieve professional. 

Voorwaarden voor certificering zijn: 100% deelname en presentie en de 

afsluitende praktijktoets met minimaal een voldoende afronden. 

 

Praktijkervaring en werkbegeleiding 

In de tweede en derde maand van het inwerken wordt van de WO 

zorgverlener verwacht dat hij ontwikkelt naar volledig zelfstandig 

functioneren. De medewerker wordt begeleid door een passende WO-

geschoolde professional en krijgt deze verplichte supervisie en “coaching 

on the job”. 
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3 Specifieke onderdelen inwerkprogramma 
 
 

1 Het kunnen beschrijven van de doelgroep van Stichting 
Klimkoord en haar omgeving 

De doelgroep van Stichting Klimkoord is een zeer specifieke doelgroep 

met eigen kenmerken en specifieke hulpvragen. De zorgverlener moet 
aantonen zich bewust te zijn van de specifieke kenmerken van de 
doelgroep en de omgeving daarvan. Tijdens de werkbegeleiding en een 
casus komt dit onderdeel aan bod en de zorgverlener zal een korte 
beschrijving opnemen in zijn/haar verslaglegging. 
 

2 Module “meervoudige partijdigheid” binnen de hulpverlening 
Aan meervoudige partijdigheid ligt de overtuiging ten grondslag dat het in 

het belang is van de cliënt om niet alleen de belangen van die cliënt 

recht te doen, maar ook de belangen van de mensen om hem heen. Een 

professional die meervoudig partijdig is, is zich bewust van het feit dat de 

cliënt niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een groter geheel. 

In de werkbegeleidingsgesprekken en in de intervisiebijeenkomsten komt 

dit onderwerp aan de orde. Deze casuïstiek wordt ingebracht door de 

zorgverlener en komt terug in de verslaglegging conform de dan 

geldende reflectievoorwaarden van SKJ (zie www.skjeugd.nl).  

3 Het inzetten van coachingstechnieken en de inzet van 
zorgverlener specifieke methodieken 

Tijdens het meelopen en meedoen gedurende de inwerkperiode wordt er 
gewerkt met een diversiteit aan methodieken en coachingsvaardigheden. 

Deze zijn afhankelijk van de taken en vooropleidingen en vaak doelgroep 
specifiek. Tijdens de inwerkperiode komen de technieken aan bod 
tijdens met meelopen, meewerken en de intervisie bijeenkomsten. Een 
losse module voor EHealth is tevens te volgen. 
 

4 Het werken conform de beroepscode 
De medewerker volgt een training over Beroepsethiek (beroepscode en 
tuchtrecht). Deze training wordt ingekocht en bestaat uit twee dagdelen 
en deze bevat de door SKJ-geaccrediteerde benodigde introductie en 
verdieping.  
 
 

http://www.skjeugd.nl/
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5 Het gebruiken van de ZRM matrix (SKJ geregistreerd, losse 
module) 

Er wordt geoefend met de inzet van de Zelfredzaamheidsmatrix omdat 
het van belang is dat er altijd aandacht is voor diverse levensgebieden 
en het een handvat geeft om de zwaarte van problematieken in kaart te 
brengen. Betreft een losse trainingsmiddag op locatie.   
 

6 Kwaliteit van zorg en zorgplannen 
Kwaliteit wordt grotendeels bepaald door de professionaliteit van 
zorgverleners en binnen Stichting Klimkoord vinden we ook dat de 
doelgerichtheid en kennis over de doelgroep mede bepalend is voor de 
kwaliteit van de zorgverlening. Training en coaching van medewerkers in 
het creëren van een positieve werkomgeving en samenwerking de 
doelgroep en haar omgeving, intervisie, integriteit, signaleren, de-
escalerend werken, balans tussen afstand-nabijheid, fysieke 
weerbaarheid, justitiële scherpte en oog hebben voor hygiëne zijn 
diverse onderdelen die tijdens de inwerkdagen aan bod komen. Er wordt 
gewerkt met casuïstiek en het opstellen van zorgplannen en deze 
naspelen via rollenspellen. Het beleid is er op gericht alle medewerkers 
ruimte te bieden voor hun professionaliteit: meedoen, meedenken en 
mee-ontwikkelen. 
 
Leerverslag 
Ter afsluiting van de totale inwerkperiode maakt de ingewerkte 
zorgverlener een leerverslag. Persoonlijke reflectie moet duidelijk 
terugkomen in dit verslag. Reflectie is terugdenken en overzien, 
nadenken over eigen gedrag of een activiteit. Doel van de reflectie is het 
vergroten van begrip en inzicht en het verbeteren van eigen gedrag. De 
zorgverlener beschrijft positieve en negatieve ervaringen, leerpunten en 
hoe hij bepaalde zaken een volgende keer anders zou aanpakken.  
 
Uit het leerverslag blijkt de aanwezigheid bij het inwerkprogramma en 

dat het inwerkprogramma met goed gevolg is afgerond en staat 

beschreven uit welke onderdelen het programma heeft bestaan. De 6 

specifieke onderdelen worden ook apart beschreven in het leerverslag. 

Dit verslag wordt door de leidinggevende ondertekend en ingediend bij 

SKJ ten behoeve van de registratie. 
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4 Voorbeeld leerverslag onderdelen 
 

Verslag basis gegevens 

- Gegevens zorgverlener 

- Gevolgde onderdelen inwerkprogramma: 

 Missie en Visie Stichting Klimkoord 
 Omgaan met dossiersysteem 
 Privacy wetgeving 
 Beroepsethiek 
 Meldcode en aandachtsfunctionarissen 
 Opstellen zorgplannen en begeleidingsdoelen 
 Samenwerking met zorgcoördinatoren 

 
- Gevolgde onderdelen praktijk: 

 Meelopen op een groep 
 Meelopen met een intake zorg 
 Meelopen met begeleiding 
 Zelfstandig begeleiden of werkopdracht uitvoeren 
 Vaststellen benodigde extra opleidingen/ verwachte 

intervisiegroepen en bijscholingen vaststellen 
 

- Gevolgde losse opleidingsmodules of bijeenkomsten: 

 Workshop inzet ZRM gevolgd 
 Minimaal 1x per jaar een intervisie bijeenkomst volgen 
 Minimaal 1x per jaar een cursus/workshop naar keuze volgen die 

door Klimkoord (Of ketenpartner) wordt aangeboden, welke te 
vinden zijn in de nieuwsbrief/agenda 

 

Overige onderdelen verslag 

Verslag deel 1 – beschrijving doelgroep 

Verslag deel 2 – beschrijving hoe je om kan gaan met meervoudige  

                             partijdigheid en je ervaringen n.a.v. de casuïstiek 

Verslag deel 3 – Inzet coaching methodieken en eigen methodieken 

Verslag deel 4 – Omgaan met zorgplannen in de praktijk 

Verslag deel 5 – Reflectie 
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7 Inwerkprogramma vragen en onderhoud 
Het inwerkprogramma valt onder verantwoording van het bestuur van Stichting 

Klimkoord en wordt bijgehouden en continue bijgewerkt en gecontroleerd door de 

Kwaliteitsmanager zorg. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar 

info@klimkoord.nl 

 

Note: Accreditatie SKJ is in aanvraag 

 

mailto:info@klimkoord.nl

