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Waarom kiezen voor het register Sociaal Werkers?
De registratie in dit register is vrijwillig en draait niet om punten tellen, uren afvinken of verplicht de 
schoolbanken in. Het gaat erom dat jij kiest voor vormen van ontwikkeling en reflectie die bij jou en 
jouw dagelijkse werk passen. Je hebt zelf inzicht in hoe je je moet ontwikkelen om je werk goed te 
kunnen blijven doen. Een ontwikkelplan helpt je daarbij. Dat plan maak je niet alleen. Met collega’s, je 
teamleider, cliënten, inwoners en anderen onderzoek je waar je staat, wat je wilt bereiken en hoe je dat 
gaat doen. 

Voor wie
Het register voor Sociaal Werkers is er voor alle sociaal werkers in het werkgebied van welzijn en maat-
schappelijke dienstverlening (het maakt daarbij niet uit onder welke cao je valt). Heb je een relevant 
diploma mbo niveau 4, associate degree, of hbo-niveau? Dan kun jij met je registratie aan de slag. 
Ben je student aan een toegestane beroepsopleiding? Of heb je wel werkervaring maar geen toege-
staan diploma en val je niet onder de overgangsregeling? Dan kun je je registreren als Aspirant Sociaal 
Werker. 

Aan de slag met je beroepsregistratie 
Deze wegwijzer is bedoeld om je aan de hand van 
veelgestelde vragen op weg te helpen met je registratie. 
De vragen gaan over welke registratiecriteria gelden 
voor het register Sociaal Werkers en wat je als sociaal 
werker moet doen om je te registreren. Meer informatie 
over beroepsregistratie vind je ook op de website van 
Registerplein.

Het register voor Sociaal Werkers 
maakt het mogelijk om leren en ont
wikkeling in te passen in je dagelijkse 
praktijk. Jouw ontwikkelbehoefte staat 
daarmee voorop: je stelt zelf je doelen, 
kiest voor jouw manier van leren en 
reflecteren en geeft daar zelf vorm aan. 

1  In deze wegwijzer staat ‘sociaal werker’ voor de sociaal werker in welzijn en maatschappelijke dienstverlening,  

ongeacht de cao waaronder hij/zij valt. 

Beroepsregistratie bij Registerplein geeft jou als sociaal werker1 richting en stimulans bij het op peil 
houden van je competenties en bij het reflecteren op je eigen handelen. Met beroepsregistratie blijf je 
werken aan je vakmanschap. Aan burgers, cliënten, collega’s, opdracht- en werkgevers laat je zien dat 
je staat voor de kwaliteit van je vak! 

Daarom is beroepsregistratie voor jou van belang

https://www.registerplein.nl
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Belangrijk als jij je wilt registreren!

Onderzoek eerst of je wel toegelaten kunt worden in het register Sociaal Werkers. Het register heeft 
twee registratietypes: registratie Sociaal Werker en registratie Aspirant Sociaal Werker. Hieronder 
staan de stappen die je kunt zetten om te zien welk registratietype voor jou van toepassing is.

Stap 1: Kijk bij vraag 1 om te zien of jij voldoet aan de toelatingscriteria voor de registratie Sociaal 
Werker. Voldoe je aan de criteria, dan kun jij je registreren.

Stap 2: Voldoe je nog niet aan deze toelatingscriteria? Kijk dan bij vraag 2 of je onder de overgangs-
regeling valt. Val je daaronder, dan kun jij je registreren.

Stap 3: Voldoe je niet aan de toelatingscriteria en val je ook niet onder de overgangsregeling? Kijk dan 
bij vraag 3 of je in aanmerking komt voor de registratie Aspirant Sociaal Werker. Kom je hiervoor in 
aanmerking dan kun jij je registreren als Aspirant Sociaal Werker.

Stap 4: Heb je de voorgaande stappen doorlopen maar ben je nog niet zeker over wat voor jou geldt? 
Neem dan contact op met Registerplein. 

mailto:info%40registerplein.nl?subject=
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Deel 1: Toelating tot het register Sociaal Werkers 

1. Wat zijn de toelatingscriteria voor de registratie Sociaal Werker in het register voor Sociaal Werkers 
in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening? 

De criteria om toegelaten te worden tot de registratie Sociaal Werker zijn:
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag van Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 12 

maanden, volgens screeningsprofiel algemeen.
• Een diploma van een beroepsopleiding op mbo 4 niveau, een associate degree of een hbo-diploma 

(bachelor of master). In de bijlage bij het reglement vind je een overzicht van alle toegestane 
diploma’s.

• Beschik je niet over een van deze diploma’s, dan kan het zijn dat je onder de overgangsregeling 
valt, of dat je start met de registratie Aspirant Sociaal Werker. Vanuit de registratie Aspirant Sociaal 
Werker kun je na het behalen van een toegestaan diploma of EVC-certificaat (Erkenning Verworven 
Competenties) toegelaten worden tot de registratie Sociaal Werker. Hierover lees je meer in het 
reglement.

2. Wat is de overgangsregeling? En voor wie geldt deze?
• Deze regeling geldt als je niet beschikt over het diploma van een (beroeps)opleiding die is opgeno-

men in het overzicht van toegestane opleidingen in de bijlage bij het reglement van het register. Of 
als je geen geschikt EVC-certificaat hebt. 

• In de overgangsperiode is een registratie Sociaal Werker mogelijk als je met een werkervarings-
verklaring aan kunt tonen dat je in de afgelopen vijf jaar 2080 uur werkervaring hebt opgedaan 
binnen de werkingssfeer van het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker, welzijn en maat-
schappelijke dienstverlening. 

• De overgangsregeling duurt drie jaar, tot 14 maart 2021. Daarna kun je je alleen nog registreren als 
je beschikt over een van de toegestane diploma’s. 

3. Wat is een registratie Aspirant Sociaal Werker? En voor wie is dit?
De registratie Aspirant Sociaal Werker is de opmaat naar de registratie Sociaal Werker. De registratie is 
voor studenten die een toegestane beroepsopleiding volgen. En voor sociaal werkers die werkzaam zijn 
in het sociaal werk, maar niet onder de overgangsregeling vallen en geen toegestaan diploma of EVC-
certificaat hebben. Studeer je nog, dan moet je je bewijs van inschrijving bij een toegestane opleiding 
kunnen overleggen. In de bijlage bij het reglement vind je een overzicht van alle toegestane diploma’s.

4. Ik heb een ander diploma dan in de bijlage bij het reglement. Kan ik mij registreren? 
Je kunt een registratie Sociaal Werker aangaan als je onder de overgangsregeling valt, of je start met 
een registratie Aspirant Sociaal Werker. Zie voor meer informatie vraag 2 en 3. Mis je de werkervaring? 
Dan kun je je ook registreren als Aspirant Sociaal Werker.

5. Ik werk al jaren als sociaal werker en heb geen diploma. Kan ik mij registreren?
Als je onder de overgangsregeling valt dan kun jij je mogelijk registreren. Zie hiervoor vraag 2. 

https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/formats-sw/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/formats-sw/
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen/beroepscompetenties-welzijn-en-maatschappelijke-dienstverlening
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
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Deel 2: Registratie in het register voor Sociaal Werkers

6. Hoe kan ik mij registreren in het register voor Sociaal Werkers?
Om je te kunnen registreren maak je een account aan bij Registerplein en volg je de aangegeven 
stappen.

7. Waar moet de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan voldoen?
De VOG mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Een VOG kun je aanvragen via vog-aanvragen.  
Het screeningsprofiel is algemeen. 

8. Hoe toon ik mijn werkervaring aan?
Dit kun je doen door het Format voor de werkervaringsverklaring te gebruiken dat Registerplein heeft 
opgesteld. Hierin staan alle gegevens benoemd die je moet aanleveren.

9. Wat kost een registratie en moet ik deze zelf betalen?
Het tarief voor registratie in het register Sociaal Werkers is in 2018 vastgesteld op € 70,- per jaar 
(beide registratietypes). Op de website van Registerplein staan altijd de meest actuele tarieven. De 
eerste betaling voldoe je bij aanvang van je registratie via iDeal of bankoverschrijving. In je online dos-
sier bij Mijn gegevens staat op welke datum je je jaarlijkse factuur ontvangt. Registerplein stuurt geen 
factuur naar je werkgever. Of je de registratie zelf betaalt of dat je werkgever dat doet, is iets waar je 
zelf met je werkgever afspraken over maakt.

Registerplein is een stichting zonder winstoogmerk en werkt kostendekkend.

10. Aan de slag met de PE-cyclus: hoe werkt het? 
• Nadat je je hebt geregistreerd in de registratie Sociaal Werker, begint jouw eerste registratieperiode. 

Je gaat dan aan de slag met de PE-cyclus. Deze cyclus helpt je om je competenties verder te ontwik-
kelen. Je doet dat door het maken van een ontwikkelplan. Hierin kies je voor ontwikkelactiviteiten en 
reflectieactiviteiten die aansluiten bij je beroepsontwikkeling en bij de dagelijkse praktijk waarin je 
werkt. Zo maak je zelf de keuzes die bij je passen. 

• De PE-cyclus duurt maximaal vijf jaar, maar kan ook korter zijn. Jij bepaalt zelf het tempo. Aan het 
eind van de cyclus kijk je terug op je ontwikkelplan, en je evalueert: in hoeverre heb ik mijn ontwik-
keldoelen bereikt en welke doelen stel ik mezelf voor de komende periode? Je houdt in je online 
dossier wel je activiteiten bij, maar je hoeft geen uren of punten te tellen. Het ontwikkelplan, de 
uitvoering en het bijhouden ervan zijn je eigen verantwoordelijkheid. Registerplein biedt, nadat je 
hebt ingelogd, formats en handreikingen. Deze kun je gebruiken voor je ontwikkelplan en voor het 
bijhouden van je ontwikkel- en reflectieactiviteiten. Ook krijg je handvatten hoe je collega’s, leiding-
gevende, cliënten, inwoners en/of anderen in je werkomgeving actief kunt betrekken om zicht te 
krijgen op je ontwikkeldoelen en je evaluatie daarvan.

https://www.registerplein.nl/account-aanmaken-professionals/
https://www.registerplein.nl/vog-aanvragen/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/formats-sw/
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Deel 3: Herregistratie in het register Sociaal Werkers 

11. Wat is herregistratie?
Je eerste registratieperiode start als je je hebt aangemeld voor de registratie Sociaal Werker in het 
register Sociaal Werkers. Je gaat dan aan de slag met je PE-cyclus. Je bent klaar met de PE-cyclus als:
• je je ontwikkelplan hebt opgesteld;
• je 10 ontwikkelactiviteiten hebt ondernomen;
• je 20 reflectieactiviteiten hebt ondernomen;
• je de eindreflectie (je evaluatie) op je ontwikkelplan hebt gedaan;
• je sinds je registratie minimaal 2080 uur hebt gewerkt als sociaal werker.
Hierna start je met een nieuwe registratieperiode. Deze duurt in het register Sociaal Werkers maxi-
maal vijf jaar. Bij vraag 10 lees je meer over wat een PE-cyclus is. Bij vraag 13 staan de criteria voor 
herregistratie.

12. Wanneer moet ik mij herregistreren? 
De herregistratieperiode bij de registratie Sociaal Werker is maximaal vijf jaar. Je mag je herregistratie 
ook eerder aanvragen als je aan alle herregistratiecriteria voldoet. Bij vraag 13 lees je meer over de 
criteria. 

13. Wat zijn de criteria voor herregistratie?
De volgende criteria gelden bij herregistratie:
• Je toont aan dat je de PE-cyclus hebt doorlopen met ontwikkel- en reflectieactiviteiten. Bij vraag 10 

lees je meer over wat een PE-cyclus is.
• Je overlegt een werkervaringsverklaring. Hierin staat dat je in je registratieperiode minimaal  

2080 uur als sociaal werker gewerkt hebt. Bij de maximale duur van de herregistratieperiode van 
vijf jaar is dit gemiddeld acht uur per week. 

• Je overlegt een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), screeningsprofiel 
algemeen. Deze is op de datum van herregistratie maximaal 12 maanden oud. 

14. Ik ben geregistreerd als Aspirant Sociaal Werker. Wat moet ik doen voor mijn herregistratie?
Bij een registratie Aspirant Sociaal Werker zijn er geen herregistratiecriteria. Bij dit type registratie is 
het de bedoeling dat je binnen drie jaar gaat voldoen aan de criteria voor toelating tot de registratie 
Sociaal Werker. Zie vraag 1. 

15. Ik heb al ontwikkelactiviteiten gedaan voorafgaand aan mijn registratie. Mogen deze meetellen 
voor mijn herregistratie? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. 

https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/formats-sw/
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16. Tellen mijn eerdere ontwikkelactiviteiten, gevolgd tijdens de registratie in het Voorportaal Sociaal 
Werk, mee?

Tot aan de opening van het register Sociaal Werkers was het mogelijk je aan te melden in een 
Voorportaal voor de registratie Sociaal Werker. Als je als professional aangemeld stond in dit 
Voorportaal dan mogen je ontwikkelactiviteiten meetellen. De ontwikkel- en reflectieactiviteiten moet 
je toevoegen aan het dossier van je huidige registratieperiode. Let op: als je de activiteit toevoegt aan 
je online dossier, kies dan de eerste datum van je registratieperiode. Het is niet erg als er meerdere 
activiteiten op één datum vermeld staan. 

17. Kan ik mij herregistreren als ik tijdelijk niet werkzaam ben (geweest) als sociaal werker?
Als je via de werkervaringsverklaring kunt aantonen dat je in de afgelopen registratieperiode (van 
maximaal vijf jaar) minimaal 2080 uur werkervaring als sociaal werker hebt opgedaan, voldoe je aan 
de werkervaringseis van de herregistratie. 

https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/formats-sw/
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Deel 4: Voor wie het register Sociaal Werkers is

18. Wie kunnen zich registreren in het register Sociaal Werkers?
Het register Sociaal Werkers is er voor sociaal werkers in het werkgebied van welzijn en maatschappe-
lijke dienstverlening, ongeacht de cao waaronder zij vallen. Het register kent twee registratietypes:
• Registratie Sociaal Werker. Voor meer informatie over toelatingscriteria zie vraag 1. 
• Registratie Aspirant Sociaal Werker. Voor meer informatie zie vraag 3. 

19. Zijn er meer registers waar ik mij kan registreren? 
Mogelijk is er nog een register waarin jij je kunt registreren. Registerplein heeft meerdere registers. 
Registratie in het register Sociaal Werkers in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverle-
ning is vrijwillig. Je kunt je daarin registreren naast een registratie in andere registers. 
Wil je kiezen tussen registers, dan kun je het volgende overwegen:
• Je kiest voor registratiecriteria die het beste aansluiten bij je dagelijkse praktijk en je eigen beroeps-

ontwikkeling. In het register Sociaal Werkers is gekozen voor het werken met een ontwikkelplan. 
Hierbij kies je voor ontwikkel- en reflectieactiviteiten die bij jou en jouw dagelijkse werk passen. Met 
het ontwikkelplan houd je goed inzicht in waar je staat en waar je je nog wilt ontwikkelen. Meer 
informatie hierover vind je bij vraag 10. 

• In welke mate je je identificeert met de beroepsgroep van sociaal werkers of met die van een van  
de andere beroepsgroepen.

Voor alle registers geldt dat als je voldoet aan de gestelde criteria je je kunt registreren. Informatie, 
zoals de toelatingscriteria en de documenten die je moet aanleveren voor registers van Registerplein, 
staat op de website van Registerplein. Na het aanmaken van een account bij Registerplein, ontvang je 
de inloggegevens per e-mail. Daarna kun je inloggen via Mijn Registerplein om je aanvraag tot registra-
tie te voltooien.

Ben je hbo-professional en werk je met kinderen en jongeren? Ga dan naar vraag 21 om te zien 
of jij je, binnen het wettelijk kader, als jeugd- en gezinsprofessional moet registreren bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd. 
 
20. Ik ben kind- en jongerenwerker. Waar kan ik mij registreren?
Als kind- en jongerenwerker die werkt in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 
kun jij je registreren in het register Sociaal Werkers. Ben je als kind- en/of jongerenwerker werkzaam 
als jeugd- en gezinsprofessional? Het kan zijn dat jij je moet registreren bij Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd. Meer informatie hierover vind je bij vraag 21. Informatie over het register Sociaal Werkers, zoals 
de toelatingscriteria, de documenten die je moet aanleveren en welk registratietype je moet kiezen, 
staat in het reglement. Als je voldoet aan de gestelde criteria kun je een account aanmaken. Je ont-
vangt dan de inloggegevens per e-mail. Daarna kun je inloggen via Mijn Registerplein om je aanvraag 
tot registratie te voltooien. 

https://www.registerplein.nl/registers/
https://www.registerplein.nl/registers/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&PID=193
https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?css=186
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21. Ik ben jeugd- en gezinsprofessional. Waar kan ik mij registreren? 
Jij kunt je registreren in het register Sociaal Werkers. Mogelijk moet je je ook registreren binnen het 
wettelijk kader. Dat hangt af van jouw opleidingsniveau, van het soort werkzaamheden dat je doet en 
van het aantal uren dat je met kinderen, jongeren en/of gezinnen werkt. 
Je moet je registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in het geval dat:
• je werkt op minimaal hbo-niveau, en 
• je minimaal 16 uur per week werkt als jeugd- en gezinsprofessional, waarvan je minimaal 8 uur 

direct cliëntcontact hebt met kinderen, jongeren en/of gezinnen, en 
• je werkzaamheden verricht die vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

Of de voorgenoemde voorwaarden wel of niet op jou van toepassing zijn: een registratie in het register 
Sociaal Werkers kan altijd. Als je voldoet aan de door Registerplein gestelde toelatingscriteria kun je 
een account aanmaken bij Registerplein. Welke documenten je moet aanleveren en welk registratie-
type je moet kiezen kun je nalezen in het reglement. Na het aanmaken van je account ontvang je de 
inloggegevens per e-mail. Daarna kun je inloggen via Mijn Registerplein om je aanvraag tot registratie 
te voltooien. 

Meer informatie over registratie bij SKJ vind je in de folder ‘Beroepsregistratie voor sociaal werkers in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming’.

Op de website van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming vind je  
informatie over het Kwaliteitskader Jeugd en de inzet van geregistreerde professionals.

https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&PID=193
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/registratiereglement-sw/
https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?css=186
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20171220-Factsheet-Beroepsregistratie-voor-sociaal-werkers-in-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-def.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/kwaliteitskader-jeugd/subthema/de-norm-van-de-verantwoorde-werktoedeling/
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Deel 5: Beroepscode, ethische commissie, beroepscompetentieprofiel 

22. Wat is een beroepscode?
In een beroepscode legt een beroepsgroep haar beroepsethiek vast. Het gaat om normen die aange-
ven wat gewenst gedrag van professionals is. Deze normen zijn geen protocollen. Ze geven richting 
aan keuzes die je maakt of besluiten die je neemt. De beroepsverenigingen BPSW en BVjong, en de 
vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn, hebben de normen voor sociaal werkers in de 
‘Beroepscode voor de sociaal werker’ beschreven, samen met de beroepsgroep zelf en met deskundi-
gen. Op de website van Sociaal Werk Versterkt kun je meer lezen over de beroepscode. 

23. Welke beroepscode onderschrijf ik als ik mij registreer in het register Sociaal Werkers?
Bij registratie in het register Sociaal Werkers onderschrijf je de Beroepscode voor de sociaal werker. 

24. Waarom is een beroepscode belangrijk voor mij?
Een beroepscode ondersteunt je in je dagelijkse werk. De code helpt om doordachte keuzes te maken 
en besluiten te nemen. En bij het achteraf kunnen verantwoorden hiervan. Soms zijn er immers lastige 
situaties of dilemma’s die vragen om de afweging: wanneer maak ik de beste keuze of neem ik het 
beste besluit? Ook vergroot je door te werken met de beroepscode je beroepsethische bekwaamheid 
en die van je collega’s. De beroepscode laat daarnaast zien waar je als beroepsgroep voor staat. Op de 
website van Sociaal Werk Versterkt kun je meer lezen over de beroepscode. 

25. Waarom is een beroepscode belangrijk voor burgers, cliënten en werk- en opdrachtgevers?
Als sociaal werker werk je vanuit het mandaat van de samenleving en vanuit je professionele autono-
mie. Dit geeft jou en je collega’s onafhankelijkheid en handelingsruimte. Daar staat tegenover dat je 
individueel en gezamenlijk blijft toetsen of de kwaliteit van je professioneel handelen goed is. En dat 
je hierop aanspreekbaar bent. Een beroepscode geeft cliënten, burgers en werk- en opdrachtgevers 
duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van (het gedrag van) sociaal werkers. Op de website van 
Sociaal Werk Versterkt kun je meer lezen over de beroepscode. 

26. Kent het register Sociaal Werkers tuchtrecht?
Nee, het register Sociaal Werkers kent geen tuchtrecht. Wel kent Registerplein een klachtenregeling 
voor klachten over geregistreerde professionals. Daarnaast wordt er voor het register Sociaal Werkers 
een ethische commissie ingericht (zie ook vraag 27). 

https://www.bpsw.nl/
https://www.bvjong.nl/
https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/?gclid=EAIaIQobChMI24eboPuv2gIVTrXtCh2aogexEAAYASAAEgLUcvD_BwE
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/thema/werken-met-de-beroepscode
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/thema/werken-met-de-beroepscode
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen
https://www.registerplein.nl/voorwaarden-regelingen/
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27. Wat is het verschil tussen klacht- en tuchtrecht en een ethische commissie?
Bij klacht- en tuchtrecht wordt het handelen van de professional achteraf beoordeeld. Klacht- en tucht-
recht hebben een formele status. Tuchtrecht wordt in de regel op initiatief van een burger of cliënt 
ingezet.

Hulp van de ethische commissie wordt ingeroepen op initiatief van de professional zelf. Doel van 
de ethische commissie is om de professional te steunen in zijn afwegingen en het reflecteren op de 
beroepspraktijk. De beroepscode biedt het kader daarvoor. Het advies van de commissie heeft geen 
formele status, maar wel betekenis: de commissie geeft de professional advies ‘waarmee hij verder 
kan’ en waarvan hij/zij en zijn/haar collega’s kunnen leren. Voor het register Sociaal Werkers wordt 
een ethische commissie ingericht. Houd hiervoor de website van Registerplein in de gaten. 

28. Wat is een beroepscompetentieprofiel?
In een beroepscompetentieprofiel wordt beschreven wat een professional moet kennen en kunnen om 
zijn vak goed uit te kunnen oefenen. Voor en met sociaal werkers is in het programma Sociaal Werk 
Versterkt het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker, welzijn en maatschappelijke dienst-
verlening ontwikkeld. In dit profiel staan de competenties die je in huis moet hebben om nu, en in de 
nabije toekomst, goed invulling te kunnen geven aan je dagelijkse werk. Over de betekenis van het 
beroepscompetentieprofiel lees je hier meer. 

https://www.sociaalwerkversterkt.nl/thema/werken-met-de-beroepscode
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/
https://www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen/werken-aan-vakmanschap
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Utrecht, juli 2018

Het register voor Sociaal Werkers (in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienst
verlening) is samen met het werkveld ontwikkeld binnen het programma Sociaal Werk Versterkt. 
De partners in het programma zijn: vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BVjong en 
BPSW, de opleidingen middels MBO Raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd 
in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal 
Domein en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg.

Colofon

Deze wegwijzer is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.
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