Nieuwsbrief BCMB 30 november 2017

Ook nieuwsgierig naar 2018?
Lees in het bijgevoegde werkplan wat BCMB jou in 2018 wil brengen. We hopen er met
elkaar een mooi jaar van te maken en hebben daarvoor al wat plannen uitgewerkt. Lees
meer in het bijgevoegde werkplan! Zelf ook een bruisend idee? Meld het vooral door een
mail te sturen naar Auke Blom, de verenigingsmanager: aukeblom@bcmb.nl.
Geslaagde regiobijeenkomsten 2017!
In oktober en november 2017 zijn er maar liefst 5 regiobijeenkomsten gehouden in
Eindhoven, Zwolle, Den Haag, Utrecht en Groningen. Een informatieve, interactieve en
inspirerende middag met ook veel nieuwe leden van BCMB.
Er is een presentatie gehouden over de beroepsvereniging en alle mogelijkheden van het
lidmaatschap van BCMB en Dorien Kloosterman verzorgde een training over het PGB. De
presentaties vind je op http://www.bcmb.nl/versterk-je-werk/regiobijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomsten werd door verschillende leden benadrukt dat lidmaatschap aan de
beroepsvereniging een grote meerwaarde heeft. Men gaf aan het prettig te vinden als
professional niet alleen te staan. Ook zijn veel leden enthousiast over de mogelijkheden die
BCMB biedt om registratiepunten te halen via de leeromgeving, de Vakdag en de
regiobijeenkomsten.
Er zijn daarnaast veel vragen gesteld, vooral over de verschillende partijen met wie BCMB
samenwerkt en waar welke inlog voor nodig is. Als reactie op deze vragen heeft de
vereniging dit voor jullie op een rijtje gezet, zie de bijlage Toelichting op BCMB. Deze
informatie zal ook op de website worden geplaatst.
Wij hopen ook volgend jaar weer deze uitwisseling te faciliteren. Deze gesprekken in kleiner
verband helpt de vereniging bij het verder bouwen aan een sterk beroep.
SKJ: meer info over de registratie van jeugd- en gezinsprofessionals
Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp of
jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren
in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die
volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden
gedaan.
Lees meer in de brochure Handreiking beroepsregistratie en herregistratie: Wat vraagt het
van jou? of op de website van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en
Jeugdbescherming (PJ&J).
BCMB heeft voor jou alvast wat weetjes op een rij gezet:
- De Wlz cliëntondersteuning valt niet onder de verplichte registratie voor jeugd- en
gezinsprofessionals.
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De werkgever moet inschatten of jij werk doet die door een geregistreerde
professional moet worden gedaan. Dit heet de norm van de verantwoorde
werktoedeling.
Je hebt een jaar de tijd om je te registreren bij SKJ. Behalve als je een professional
met een mbo-opleiding of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding bent. Dan duurt
de overgangsregeling tot 1 april 2018 en moet je je dus melden voor 1 april 2018.
Meer over deze regeling in de factsheet Beroepsregistratie mbo en niet afgeronde
opleiding.
Om geregistreerd te kunnen worden, wordt gekeken naar de combinatie van
opleiding en werkervaring. Afhankelijk van de combinatie van jouw werkervaring en
je diploma dien je tijdens de eerste periode van herregistratie extra training en/of
scholing volgen.
Als je op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of
jeugdbescherming, kun je je alleen registreren als je over een passend diploma
beschikt dat niet ouder is dan 5 jaar.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden is vereist. Bent
je al geregistreerd of vooraangemeld, en is jouw VOG niet ouder dan 5 jaar en 3
maanden, dan wordt deze automatisch meegenomen naar de nieuwe kamer en hoef
je geen nieuwe aan te vragen.
Voor jeugdzorgwerkers die al geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers is er
ook een overgangsregeling. In de factsheet overgangsregeling herregistratie
jeugdzorgwerkers leest u hier meer over.
De meeste leertrajecten uit de leeromgeving van BCMB zijn al geaccrediteerd bij SKJ
en kan je dus gaan inzetten om je punten te halen.

Start nog dit jaar met een leertraject, anders vervalt jouw leerbudget!
Heb je dit jaar al een leertraject gevolgd in de leeromgeving van BCMB? Ja? Mooi! We hopen
dat je het leerzaam hebt gevonden. Nee? Begin daar dan dit jaar mee. Als je dit jaar begint,
kan
je
het
leertraject
in
2018
afronden.
Je
kan
inloggen
via https://bcmb.hakacontent.nl Inlog kwijt? Stuur een mail naar info@haka-content.nl. Je
mag jouw leerbudget van € 80 maximaal een jaar meenemen, dus vergeet niet te beginnen.
Wij adviseren elk jaar een leertraject te volgen. Voor elk leertraject ontvang je punten voor
jouw registratie bij Registerplein en/of SKJ. De volgende leertrajecten zijn inmiddels
beschikbaar:


Geestelijke gezondheidszorg



Ethische dilemma's



Mantelzorg



Persoonlijke ontwikkeling cliëntondersteuner



Sociale Netwerk Versterking: Ontmoeten



Sociale Netwerk Versterking: Netwerkatlas



Sociale Netwerk Versterking: Meedenkbijeenkomst en Basisteam



Wijkgericht werken



Licht Verstandelijke Beperking



Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen



Wetgeving



Autisme



NAH

