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Speciale editie voor aanbieders Maatwerkdiensten Jeugd
Kwaliteitsstatuut GGZ
In eis B5 van het Programma van Eisen voor de Maatwerkdiensten Jeugd staat: Aanbieder moet uiterlijk 1 april 2018
beschikken over een Kwaliteitsstatuut GGZ.
Deze eis geldt alleen voor jeugdhulpaanbieders die GGZ-behandeling binnen perceel 3 (Behandeling) en/of perceel 6
(Behandeling met verblijf) bieden.
We zijn ons ervan bewust dat de meeste aanbieders die het betreft al beschikken over een Kwaliteitsstatuut GGZ en
dit op hun website hebben gepubliceerd. Met deze Nieuwsmailing willen we voor de zekerheid alle aanbieders
nogmaals hierop attenderen en hen verzoeken om uiterlijk op 1 april te beschikken over een Kwaliteitsstatuut GGZ
en dit te publiceren op hun website. In april controleren wij als MGR via de websites of voldaan is aan deze eis.

Registreren jeugdprofessionals bij kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Hbo-professionals
Hbo-professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen zich sinds 1 januari van dit jaar registreren in de
nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
De beroepsregistratie geldt voor alle professionals in het jeugddomein die werkzaam zijn op hbo-niveau, en van wie
het werk moet worden gedaan door een geregistreerd professional volgens het Kwaliteitskader Jeugd. Registratie is
een eigen verantwoordelijkheid van jeugdprofessionals, zij maken zelf de afweging of registratie nodig is, eventueel
samen met de werkgever.
Mbo'ers
Professionals die al bekend zijn bij het SKJ, krijgen automatisch een aanvraag tot registratie. Wie al is geregistreerd in
de kamer Jeugdzorgwerkers kan die termijn afmaken of eerder overstappen. Mensen met een mbo-diploma die
werken op hbo-niveau kunnen zich toch registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Ze moeten dan voor 1 april een
registratieaanvraag hebben gedaan en kunnen aantonen dat ze een passend diploma op hbo-niveau hebben of een
EVC-procedure met succes hebben doorlopen.
Meer informatie

Website SKJ

Besluit in Staatscourant over registratie SKJ

Beroepsregistratie mbo'ers of een niet afgemaakte hbo-opleiding

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgmedewerkers

Nieuwere versie Kwaliteitskader Jeugd
De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is
de norm van verantwoorde werktoedeling. In eis A16 van het Programma van Eisen voor de Maatwerkdiensten
Jeugd is dit als volgt verwoord: Aanbieder voldoet aan de eisen van de norm van verantwoorde werktoedeling zoals
omschreven in het Kwaliteitskader Jeugd.

De link in eis A16 verwijst nog naar een oudere versie van het Kwaliteitskader Jeugd; via deze link komt u uit bij een
nieuwere versie. De link in het Programma van Eisen is inmiddels daarop aangepast.

Reminder: melding rapporten Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij MGR
In de Werkafspraken (onderdeel van de overeenkomst Maatwerkdiensten Jeugd) staat in afspraak 7 onder punt 4 de
verplichting voor aanbieders om bij de MGR melding te maken van ieder rapport dat door de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd over hen is uitgebracht en dat relevant is voor de door hen geleverde dienstverlening. De
aanbieder stelt niet-openbare rapporten ter inzage beschikbaar aan de gemeenten en openbare rapporten
publiceert hij op zijn website.

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.
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