
Op de grens van professionele kaders en vernieuwing: kans of keurslijf? 
 
 
Vraagstuk:  
Youké wil doorontwikkelen en vernieuwen door bijvoorbeeld het nog vaker inzetten van integrale (GGZ-) hulp. 
Maar hoe zit het dan met verantwoorde hulp en verantwoordelijkheden? Waar liggen bevoegdheden? 
Wanneer eindigt het begeleiden van het oplossen van problemen en begint het behandelen van stoornissen? 
Vragen komen dan naar voren als: ‘Ben ik daar wel vakbekwaam voor?’   
We willen in een interactieve paneldiscussie meer duidelijkheid proberen te krijgen over deze vraagstukken 
binnen dit levendige speelveld van professionele kaders en vernieuwingsdrang.  
 
Aanleiding voor deze paneldiscussie: 
Ruim 3 jaar geleden  is de Jeugdwet in werking getreden. Dit betekent o.a. een verandering mbt rollen en 
verantwoordelijkheden van professionals. De autonomie van professionals en hun verantwoordelijkheden zijn 
onder de Jeugdwet groter en anders dan voorheen het geval was. Dit betekent vooral dat het aan de 
professionals in het jeugddomein zélf is om de verantwoordelijkheid te nemen (met alles wat daarbij hoort), 
die past bij hun centrale positie in het jeugdstelsel. Van elke professional wordt daarom verwacht dat hij zijn 
vak bijhoudt. 
 
Registratie: 
In de Jeugdwet is beroepsregistratie geïntroduceerd als een middel om verantwoorde hulp te borgen. In 
bepaalde situaties of voor bepaalde werkzaamheden moeten professionals op hbo, hbo-plus, wo en wo-plus 
niveau geregistreerd zijn. Registratie in het BIG-  of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) biedt een herkenbaar 
kwaliteitskeurmerk en erkenning van een niveau van de vakbekwaamheid van professionals. Geregistreerde 
professionals zijn op gebonden aan een tuchtrechtnorm die inhoudt dat zij aangesproken kunnen worden als ze 
niet handelen volgens de voor hen geldende beroeps(ethische) normen (beroepscode, vakinhoudelijke 
richtlijnen), etc.  
 
Dit betekent:  
Jeugdigen en zijn omgeving moeten kunnen rekenen op betrouwbare professionals. Professionals die goede, 
deskundige ondersteuning bieden en samen met hen de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. 
Betrokken professionals die zelfstandig kunnen handelen, met oog voor de eigen regie van de jeugdige en zijn 
leefomgeving. De hulpvragen moeten zoveel mogelijk  in samenhang, effectief, deskundig en integraal worden 
opgelost: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit alles levert ook vragen en dilemma’s op. Hoe ga je met 
bovenstaande om?   
 
Je kunt dit interactieve panelgesprek bijwonen en ter plekke zelf ook actuele kwesties voorleggen.  
 
Als externe deskundigen hebben in ieder geval al toegezegd:                                                                                         

 Mr. Nicoline Jacobs. Zelfstandig adviseur Juridische adviezen en scholing Zorg, Welzijn Onderwijs, 
tevens verbonden met het SKJ / Tuchtrecht. 

 Mr. Wilma Lozowski, Senior Beleidsmedewerker Jeugd van het NIP 

 


