Training Beroepsstandaarden voor niet geregistreerde professionals
Werken als niet geregistreerde met de beroepscode en richtlijnen Jeugd
Voor de kwaliteit van het werk in de jeugdhulp en jeugdbescherming is het belangrijk dat
geregistreerde en niet geregistreerde professionals over de juiste expertise beschikken en
vakbekwaam zijn. Daarmee lever je samen een belangrijke bijdrage aan verantwoorde hulp. Juist
omdat ‘verantwoord werken’ in elke situatie iets anders vraagt, is het belangrijk om hierover in
gesprek te gaan. Zo kunnen er vragen spelen als: Moet een geregistreerde professional altijd
fysiek aanwezig zijn? Kan een niet-geregistreerde professional ook een behandelplan opstellen?
Wie is er verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden door een niet-geregistreerde
professional die samenwerkt met een geregistreerde professional?
Als niet geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional heb jij te maken met de beroepscode en de
richtlijnen jeugdhulp. Maar hoe zit dat nu precies? wat is een beroepscode? En op welke manier
pas ik de richtlijnen toe? Volgens het kwaliteitskader kan het werk ook toebedeeld worden aan
een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is
voor de kwaliteit van de hulp. Dat en meer komt aan bod in deze training.

Voor wie is de training bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals die niet geregistreerd zijn in het
kwaliteitskader Jeugd en zich willen verdiepen en verder bekwamen in het werken met de
beroepscode en de richtlijnen Jeugdhulp.
Inhoud
Deze 1-daagse training informeert uitvoerend jeugd- en gezinsprofessionals over de beroepscode
voor jeugd- en gezinsprofessionals, de richtlijnen Jeugdhulp (samen de beroepsstandaarden),
waartoe ook de niet geregistreerde professional zich moet verhouden, en de betekenis hiervan
voor het dagelijks werk.
Werkwijze
Je krijgt in deze training informatie over de verschillende aspecten van de beroepscode en het
werken met richtlijnen. Je oefent hiermee en krijgt handvatten aangereikt om deze in je werk toe te
kunnen passen. Er is veel ruimte om de thema’s met elkaar uit te wisselen en casuïstiek door te
nemen.
Resultaat
Na afloop weet jij wat het werken met de beroepsstandaarden inhoudt. Je leert de beroepscode alsook de
richtlijnen toe te passen en kunt beter aansluiten in
overleg of behandelbesprekingen bij je collega’s die
hiermee werken.
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Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en
gezinsprofessionals. De trainers zijn ambulant hulpverleners, pedagogisch
medewerkers en gedragswetenschappers die werkzaam zijn bij Combinatie
Jeugdzorg.
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering, locatie en groepsgrootte
De training duurt een dag van 09:30 uur tot 15:30 uur en vindt plaats op een van de hoofdlocaties
van Combinatie Jeugdzorg of op locatie als het een in-company training betreft. Groepsgrootte is
minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers. Iedere deelnemer ontvangt een trainingsmap met
informatie en de hand-out van de presentatie.
Kosten, informatie en aanmelden
Prijs op aanvraag via ons Servicepunt. Hier kun je ook terecht voor meer informatie over en
aanmelden voor deze training. Onze jeugdhulpconsulenten helpen je graag! Zij zijn bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:
• telefoon: 040 702 26 60
• e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.
Meer informatie vind je ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien.
Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we
zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties.
Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een
pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we
cursussen en trainingen voor kinderen,
jongeren, ouders en professionals.
Onze organisatie werkt vooral in ZuidoostBrabant en Midden-Limburg. We hebben
hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond,
Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30
kleinere locaties verspreid over de regio. Ook
onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in
deze regio.
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