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Zeist, 6 oktober 2015 
Dit bericht is naar aanleiding van een aantal klachten die wij van onze leden hebben ontvangen 
betreffende vooraanmelden bij SKJeugd. 
 
Kom jij er ook niet goed uit, lees dan hier verder. 
 
In principe zal je de SKJ website los moeten zien staan van de vooraanmelding. 
Dit is visueel niet zichtbaar gemaakt. Dus voordat je het weet zit je fout met je aanmelding en kom je 
op een gedeelte van de website waar je niets mee kunt. 
 
De website bestaat uit 2 verschillende websites die aan elkaar zijn gelinkt. 

1. De standaard website is waar je alle informatie kan lezen. 
2. De vooraanmelding website is waar je een account kunt aanmaken bij SKJeugd en waar je je 

kunt vooraanmelden. 
 
Gaat er iets mis: Remedie. Log uit, log opnieuw in, ga alleen via het gedeelte “vooraanmelden” je 
account aanmaken en doe daarna direct je vooraanmelding. 
 
Als je goed zit krijg je na het invullen van je account een keuzemenu met 6 keuzes 
Kies voor “overige”. 
Krijg je na het invullen een keuzemenu van 3 keuzes, dan zit je fout. 
Zie remedie hier boven. 
 
Daarna wijst in principe alles vanzelf. Vind je het toch nog lastig, lees onder dan verder 
 
 
Je gaat naar www.skjeugd.nl > klik op vooraanmelden 

 
 

 Maak een account aan 
Hierbij heb je je praktijk en privégegevens nodig en je KvK nummer. Klik op > Verstuur 

 Hierna wordt gevraagd een wachtwoord in te stellen. Klik op > Bevestigen 

 Je komt dan op account aanmaken professional, je ziet een Dossier met 6 mogelijkheden 
Kies voor: Vooraanmelden – Overig  en klik op > Direct vooraanmelden 

 Je komt in Mijn SKJ  / vooraanmelden /Welkom 
Achter Vooraanmelden – Overig staat een groene knop met “Nieuw”. > Klik op de knop. 

http://www.skjeugd.nl/
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 Je komt dan op Mijn vooraanmelding. 

 In dit dossier kan je de voor jou relevante gegevens invullen en documenten uploaden zoals 
Je HBO diploma,  

- VOG niet ouder dan een jaar,  
- Inschrijving Kvk niet ouder dan een jaar 
- werkgeversverklaring voor loondienst of bij ZZP een Eigen Verklaring. De 

eigenverklaring kan je vinden op de site, uitprinten, invullen en scannen tbv de 
upload. 

 

 Klik als laatste > verstuur formulier (Je krijgt geen bevestiging meer) Klaar! 
 

 
Een aantal van ons heeft ook een stroomschema op de website gezien, waar vaktherapeuten in staan 
vermeld. 
Hierbij staat dat zij zich nog niet hoeven aan te melden. 
Dit is op advies van de Branche organisatie TOP gedaan. (TOP is branchorganisatie voor GGZ 
VGZ(gehandicapte zorg) en Actus(ouderenzorg) 
TOP heeft dit volgens SKJeugd in principe onjuist geformuleerd. 
Ook vaktherapeuten zullen zich vroeg of laat moeten vooraanmelden. 
 
Het idee achter de vooraanmeldingen is:  
SKJ bekijkt op een gegeven moment alle vooraanmeldingen, ook van de vaktherapeuten die zich toch 
wel vroeg of laat hebben aangemeld en SKJeugd gaat naar aanleiding van wat zij hebben ontvangen 
kaders stellen op basis van opleiding/diploma/werkzaamheden etc van de therapeuten. Omdat de 
vraag aan HBO werkende is gesteld, zullen onze geregistreerde jeugd therapeuten een zeer goede 
kans maken om geregistreerd te worden. 
 
Wij hopen je hiermee van dienst te zijn geweest, 
 
Hartelijke groet, 
Cocky van der Linden 
 
 

 

 


