
 

Bij HaKa komen veel mensen om zich te laten (om)scholen tot jeugdzorgwerker. In veel gevallen 

zijn dit  mensen met enige ervaring binnen de jeugdzorg. Echter, steeds vaker hebben wij te 

maken met zij-instromers. Van daaruit komt de vraag of mensen geschikt zijn voor het werken in 

de jeugdzorg. Deze vraag komt vanuit toekomstige werkgevers, maar ook van kandidaten zelf 

voordat zij het definitieve besluit tot  een overstap maken.   

 

Om deze reden heeft HaKa een assessment ontwikkeld dat aansluit bij de (professionele) 

jeugdzorgwerker. In dit assessment worden de volgende onderdelen meegenomen:  

 

• Persoonlijkheidskenmerken  

• Beroepsmatige competenties  

• Hbo-niveau  

• Deskundigheidsgebieden vanuit beroepsprofiel jeugd- en gezinsprofessional  

 

Dit assessment is door ons ontwikkeld op basis van onderzoeken die gedaan zijn naar welke  

persoonskenmerken en competenties bijdragen aan een goede jeugdzorgwerker. Voor de 

verschillende functies in de jeugdhulp worden dezelfde persoonskenmerken en competenties 

gemeten. Er wordt echter in de verschillende functies die binnen jeugdzorg bestaan, een 

verschillend beroep gedaan op de competenties. Zo zal niet elke residentiële werker ook een 

goede medewerker van bureau jeugdzorg zijn. Dit wordt meegenomen in het advies.   

 

Een onderdeel van het advies is een aanbevolen (persoonlijke) route die iemand kan doorlopen 

om zich te kunnen registreren bij het SKJ. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

• afnemen van een vragenlijst   

• gegevens van gevolgde opleiding, cursussen en opgedane werkervaring  

• assessmentgesprek  

• conclusie en advies persoonlijke en beroepsmatige competenties  

• advies om tot registratie bij SKJ te komen  

 

De afspraken voor het assessment worden altijd in onderling overleg afgestemd en kunnen op 

korte termijn worden gepland. 

 

Kosten per assessment: € 398,- excl. BTW  
 

Het is eveneens mogelijk om het assessment zonder assessmentgesprek te voeren. Wij 

bevelen dit niet aan omdat het advies hiermee minder betrouwbaar en beperkter is. Indien 

dit wel gewenst is, zijn de kosten per assessment: € 295,- excl. BTW  
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