
Eigen Verklaring Werkervaring (werkgever) 

Sociaal Juridisch Dienstverlener 
Hierbij verklaar ik  …....................…………………………………………….……………       (Leidinggevende of P&O) 

Organisatie……………………………………………………………………………..………………………………..…..…………………. 

Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………… 

Dat  …………………………………………………………………………………….………………………………. 

In dienst is sinds …………………………………………………………..………………..………………………..……..(dd-mm-jjjj)  

□ (Registratie Plus) Dat ik in het bezit ben van 1 van de geldige diploma’s  en dat ik minimaal
2080 uur in 5 jaar aan werkervaring heb opgedaan na diplomering én dat ik op dit moment
tenminste 16 uur per week werkzaam ben als:

o Sociaal juridische dienstverlener

o Raadsman of raadsvrouw

o Anders namelijk:……………………..………………………met sociaal juridische werkzaamheden 

□ (Registratie Basis) Dat ik niet aan de diploma-eis kan voldoen, maar dat ik tot 2080 uur en
minimaal 2 jaar werkervaring heb opgedaan na diplomering én dat ik op dit moment
tenminste 16 uur per week werkzaam ben als:

o Sociaal juridische dienstverlener

o Raadsman of raadsvrouw

o Anders namelijk:……………………..………………………met sociaal juridische werkzaamheden 

□ (Registratie Plus) Dat ik niet aan de diploma-eis kan voldoen, maar dat ik meer dan 2080 uur
en minimaal 5 jaar aan werkervaring heb opgedaan na diplomering én dat ik op dit moment
tenminste 16 uur per week werkzaam ben als:

o Sociaal juridische dienstverlener

o Raadsman of raadsvrouw

o Anders namelijk:……………………..………………………met sociaal juridische werkzaamheden 

□ Deze werkzaamheden werden en worden verricht op HBO niveau.

https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-juridisch-dienstverleners/registratiereglement-sjd/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-juridisch-dienstverleners/registratiereglement-sjd/
https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-juridisch-dienstverleners/registratiereglement-sjd/


 
 

Datum:…………………………………………………   

Plaats:…………………………………………………  

Handtekening:   

 

 

 

N.B.: Alleen volledig ingevulde en ondertekende verklaringen kunnen in behandeling worden 
genomen. Let op: Steekproefsgewijs kan er bewijs van de werkuren worden opgevraagd  
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