
Werk op een verantwoorde manier toedelen

Parameters STAP 1  
Cliënt gerelateerde indicatoren

STAP 2  
Professional gerelateerde indicatoren 

Complexiteit en ernst van de 
problematiek en de context 
Hoe complex en ernstig is de  
problematiek van de cliënt? 
Hoe ziet de context / omgeving   
van de cliënt(systeem) er uit?

Verantwoordelijkheden en regievoering  
in het werkproces 
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken?

Wie mag besluiten nemen?

Typering  
hulpverlening
Welke eisen (comple
xiteit, zelfstandigheid, 
transfer vermogen) 
worden aan de hulp
verlening gesteld?

Impact
Wat zijn gevolgen  
voor de cliënt van  
het handelen van  
de professional?

Indicatoren  
inzet niet- 
geregistreerde  
vakbekwame  
professional

MBO
functie

•    Voorspelbaar 
•  Risico’s zijn in te schatten
•    Veilige omgeving
•     Niet levensbedreigend
•  De problemen zijn  

gestabiliseerd

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van eigen 
werkzaam heden op de volgende terreinen: 

Probleemverkenning
•    Doelgericht observeren en signaleren
•    Analyseren

Plan 
•      In samenwerking met cliënt(systeem) en behandelaar  

opstellen hulpverleningsplan* (≠ behandelplan)
•    Adviseren over werkwijze en uitvoering 

Uitvoering
•  Uitvoeren hulpverleningsplan* (≠ behandelplan)
•  Rapporteren en evalueren
•    Beëindigen formele hulpverlening – alleen als er uitsluitend 

nietgeregistreerden bij de uitvoering betrokken zijn

•  Praktische  
ondersteuning 
en begeleiding 
bij het (sociaal en 
maatschap pelijk) 
functioneren in 
het dagelijks leven

•       Duidelijkheid over 
aanpak en wijze 
van uitvoering

•       Werkzaamheden 
zijn bekend en 
eenduidig uit te 
voeren

Afwegingsgebied
Waarbij niet in alle gevallen evident is of een geregistreerde of niet-geregistreerde vakbekwame professional ingezet moet worden.   
De werkgever maakt een gemotiveerde afweging voor de inzet van een geregistreerde danwel niet-geregistreerde professional en maakt dit aannemelijk.  
Dit kan voor verschillende doelgroepen anders uitpakken.

Indicatoren  
inzet  
geregistreerde  
vakbekwame 
professional

HBO/HBO+/ 
WO/WO+  
functie

(inclusief 
mbo-geregis-
treerden in 
BIG-register, 
artikel 3)

•     Risicovol
•      Crisis
•    Onveilige omgeving
•    Levensbedreigend
•      Meerdere problemen spelen 

tegelijkertijd (bijv. somatische, 
ontwikkelings, psychische,  
sociale, gedrags en/of 
opvoedingsproble matiek) en  
daarbij is het niet duidelijk  
welke hulp op gang gebracht  
moet worden

•    Complexe problematiek  
waarvan de achterliggende  
oorzaak onbekend is

•    Sterk wisselend verloop

Is verantwoordelijk voor en neemt besluiten  
over en/of beoordelen of vaststellen van:

Probleemverkenning
•    Observeren en signaleren
•      Analyseren van complexe hulpvraag
•    Diagnose stellen of: diagnostisch beeld  

vaststellen / probleemanalyse maken

Toegang tot hulp 
•    Toegang tot/in gang zetten van niet vrij toegankelijke  

jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
•    Al dan niet inzetten jeugdhulp, bescherming  

en reclassering
•     Af en opschalen van ingezette hulp
•     Beëindigen van de formele hulpverlening – uit sluitend  

als er een geregistreerde bij de uitvoering betrokken is

Plan
•      In samenwerking met cliënt(systeem) op en vaststellen  

hulpverleningsplan*, behandelplan en plan van aanpak  
voor jeugdbescherming en reclassering

•    Adviseren over behandeling, hulpverlening, ondersteuning

Uitvoering
•    Uitvoeren hulpverleningsplan*, behandelplan en plan  

van aanpak voor jeugdbescherming en reclassering
•      Inzetten dwang en drang
•        Inzet specifieke deskundigheid (m.i.v. wettelijke kaders)

•    Gericht op  
behandeling van 
en hulpverlening 
bij complexe  
problematiek

•    Aanpak vereist 
specifieke kennis 
en vaardigheden

•    Onomkeerbare 
invloed op het 
leven van de  
cliënt(systeem)  

•        Ingrijpende  
invloed op het 
leven van de  
cliënt(systeem).


