
 

 

 

 

Samen bouwen aan betere re-integratie:  

lessen uit de praktijk (2) 
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Registratie, waarom? 

Scope: klantmanagers werk en inkomen 

 

 > Stimulans om te blijven leren 

 > Versterken van professionele identiteit 

 > Invulling geven aan eigen regie en professionele ruimte 

 > Helpt om heldere normen te stellen n.a.v. het vak 

 > Effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening aan burgers     
vergroten 



Registratie, hoe? 
 Opbrengst na regionale sessies:  

 - ‘Leermerk’ ipv ‘Keurmerk’ 

 -  Klantmanager heeft HBO werk- en denk niveau 

    (HBO-diploma OF werkgeversverklaring OF EVC) 

 -  Klantmanager voert het beroep uit voor min 16 uur per  
   week waarvan minimaal 8 uur klantcontact, en heeft  

    min 2 jaar recente werkervaring 

 Aspirant status: 

 Instapniveau voor mensen zonder relevante werkervaring - 
bijv schoolverlaters 

 Maximale duur aspirant status is twee jaar  

 



Herregistratie 
 

 

 Herregistratie: per 3 jaar 
 
Ambitie:  

 - Register op maat 
- met ruimte voor  
specialismen 
- maximale flexibiliteit en  
- minimale bureaucratie 



Voordelen voor werkgevers 
 

- Het maakt de klantmanagers wendbaarder in de veranderende 
setting 

- Het profileert de beroepsgroep (ook bij collega’s in het sociaal 
domein). 

- Het biedt een toetsingskader voor de kwaliteit van de uitvoering. 

- Het stimuleert continu leren en verbeteren en borgt vakmanschap. 

- Het laat klantmanagers groeien en zorgt voor een positief, 
vruchtbaar werkklimaat in de organisatie. 

 

Uiteindelijk zorgt het beroepsregister voor betere dienstverlening 
aan kwetsbare burgers. 



Taak voor werkgevers 
Besteed tijd en aandacht aan het bouwen aan een lerende 
organisatie: 

- zorg voor een organisatiecultuur van leren en ontwikkelen; 

- stel medewerkers in staat professionaliseringsactiviteiten te 
ontplooien (door tijd en geld beschikbaar te stellen); 

- neem zelf de tijd voor coaching en (positieve) feedback; 

- betrek medewerkers actief. 

 

Kortom: investeer in klantmanagers die trots zijn op hun vak en 
hun organisatie 


