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Versie 5.0
Onderstaand functietabel is tot stand gekomen naar aanleiding van de integratie van de functietabel
Jeugdhulp in de huidige functietabel Jeugd GGZ. De Functietabel Jeugd versie 5.0 treedt in werking
per 1 januari 2019 gedurende de contractperiode inclusief eventuele verlengingen. De functietabel
zoals opgenomen Binnen de functietabel gelden een aantal algemene voorwaarden welke hieronder
zijn opgenomen.
De functietabel is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Blijkt de functietabel ondanks deze
zorgvuldigheid toch fouten en/of onvolkomenheden te bevatten of blijkt aanpassing noodzakelijk door
voortschrijdend inzicht, dan is Opdrachtgever gemachtigd deze te wijzigen en Opdrachtnemers hiervan
op de hoogte te stellen via de aanbestedingskalender.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de functietabel of bent u niet zeker in welke functie u, of uw
medewerker, hoort? Dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Inkoop en Contractbeheer
via contractbeheer@regiogv.nl

Voorwaarden functietabel
Voor de functies vallend onder de functiegroepen J2 en J3 geldt een verplichting om SKJ
geregistreerd te zijn.
Declaratie conform functiegroepen J4 tot en met J6 is alleen toegestaan voor de medewerker die
ten aanzien van deze functie beschikt over een geldige (her)registratie in het betreffende BIG
register/ NIP-register of NVO-register.
De in te zetten functie dient aan te sluiten bij de problematiek van de jeugdige. Declaratie van een
overgekwalificeerd professional is niet toegestaan. Overdracht naar de juiste functie behorend bij
de problematiek is in deze gevallen verplicht.
Wanneer functies binnen twee functiegroepen zijn opgenomen is als eerst de registratie en
daarna de opleidingsachtergrond van de professional leidend.
* Alle functies zijn van toepassing onder de cao Sociaal Werk – Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening
**De functies jeugdzorgwerkers A-D en gedragswetenschapper B zijn toegevoegd conform de
cao Jeugdzorg. Toepassing van deze functieniveaus is alleen toegestaan wanneer uw organisatie
de cao Jeugdzorg hanteert. Een gedragswetenschapper A die tevens beschikt over een
registratie behorende bij cluster G4, kan als zodanig declareren. Zonder deze registratie valt de
Gedragswetenschapper A in declaratiecluster J3.
*** declaratie op het niveau van J3 m.b.t. de functie Jeugdzorgwerker A (cao Jeugdzorg) is
alleen mogelijk met voorafgaand schriftelijke toestemming van de afdeling inkoop en
contractbeheer. Zonder schriftelijke toestemming valt de functie Jeugdzorgwerker A in
functiegroep J2. Voor de schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen via bovenstaand
emailadres.
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Functiegroep

Definitief functiehuis Jeugd 2019

J1

Relevante (MBO)
Ervaringsdeskundige GGZ (MBO)
Stagiair
Sociaal pedagogisch medewerker (1,2)*
Pedagogisch medewerker Jeugdzorg (MBO)
Sociaal Cultureel Werker (1,2)*
Jeugdhulpwerker D**
Agoog K&J Psychiatrie
Agoog verstandelijk gehandicapten
Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige
Diëtist
Ergotherapeut
Ervaringsdeskundige GGZ (HBO)
Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige
Fysiotherapeut
GGZ Gezondheidskundige
GGZ-agoog
GGZ-vaktherapeut (creatief, psychomotorisch)
GZ-vaktherapeut
HBO-pedagoog
HBO Psycholoog
Systeemtherapeut (HBO)
Maatschappelijk werker
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener / Sociaal pedagogisch werker (3)*
Verpleegkundige (art. 3)
Jeugdzorgwerker B**
Jeugdzorgwerker C**
Sociaal Cultureel Werker (3,4)*
Maatschappelijk werker (1,2)*
K&J therapeut (WO Master)
(basis) Pedagoog (waaronder orthopedagoog) (WO Master)
(basis) Psycholoog (waaronder Jeugdpsycholoog, Systeemtherapeut) (WO Master)
Verpleegkundig specialist GGZ
Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige
Jeugdzorgwerker A***
Gedragswetenschapper B**
GZ Psycholoog BIG
NVO Orthopedagoog Generalist
Arts (Agio/Agnio)
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Psychotherapeut BIG
Klinisch Psycholoog BIG
Klinisch neuropsycholoog BIG
Arts maatschappij en gezondheid
Arts verslavingszorg
Huisarts
Kinderarts
Neuroloog
Psychiater

J2

J3

J4

J5

J6
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