
Het Kwaliteitskader Jeugd  

Het Kwaliteitskader Jeugd  ( https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2017/03/kwaliteitskader-
jeugd.pdf ) beschrijft in welke situaties, omstandigheden en/of voor welke werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet (of een beroepsbeoefenaar die 
werkt in combinatie met, of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional), én het bakent af 
in welke gevallen en/of voor welke werkzaamheden een niet-geregistreerde professional kan worden ingezet. 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en 
veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Er zijn situaties 
waarin hierbij hulp en ondersteuning van een professional nodig is. In de Jeugdwet staat dat deze hulp op een 
verantwoorde manier moet worden gegeven. Stichting Empower doet dit onder andere door de juiste 
professional in te zetten. Professionals die vakbekwaam zijn en die beschikken over de kennis en kunde die in 
een bepaalde situatie of onder bepaalde omstandigheden nodig zijn. Dit noemen we ‘de norm van de 
verantwoorde werktoedeling’. In het Kwaliteitskader Jeugd is deze norm concreet gemaakt. 

De norm van de verantwoorde werktoedeling: De norm van de verantwoorde werktoedeling vraagt van Stichting 
Empower, als aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming, dat wij professionals inzetten die over de juiste 
expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Dit betekent dat wij voor bepaalde werkzaamheden geregistreerde 
professionals in moet zetten. Volgens de Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister Jeugd 
geregistreerd zijn, óf als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut in het BIG-
register. 

Hoe passen wij het Kwaliteitskader Jeugd toe? Wanneer moet het werk door een geregistreerde professional 
worden gedaan en wanneer mag een niet-geregistreerde professional het werk doen? In het Kwaliteitskader 
Jeugd is hiervoor een afwegingskader opgenomen. Afwegingskader: Het afwegingskader helpt om na te gaan 
welke taken en verantwoordelijkheden de professional heeft en hoe de situatie van de cliënt is. Op basis daarvan 
geeft het Kwaliteitskader Jeugd aan of een geregistreerde professional moet worden ingezet of dat dit niet 
hoeft. Twee vragen vormen het uitgangspunt: 1. Hoe complex is de situatie van het kind of de jongere? (cliënt-
gerelateerde indicatoren) 2. Hoe complex is de hulpverlening? (professional-gerelateerde indicatoren) Daarnaast 
kijkt stichting Empower welk niveau van vakbekwaamheid de professional moet hebben om de werkzaamheden 
uit te kunnen voeren.  Hoe kan het afwegingskader worden gebruikt? In het afwegingskader staan allereerst de 
cliënt-gerelateerde indicatoren beschreven. Hoe complex en ernstig is de situatie van de cliënt? Hoe ziet zijn 
omgeving (cliëntsysteem) eruit? Vervolgens spelen drie aspecten van de professional een rol. Wie is 
verantwoordelijk en voert de regie in het werkproces? Welke hulpverlening wordt gevraagd in termen van 
complexiteit, zelfstandigheid, transfervermogen en expertise? En welke impact heeft de hulpverlening op de 
cliënt? Dit zijn professional-gerelateerde indicatoren. Alleen de belangrijkste cliënt-gerelateerde en professional-
gerelateerde indicatoren staan in het afwegingskader. Er zijn altijd situaties waarbij stichting Empower zelf 
afweegt of een geregistreerde of niet-geregistreerde professional kan worden ingezet. 




