Productbeschrijving mijn register

Introductie

Registers worden gebruikt om vast te leggen dat een professional gekwalificeerd is
om zijn vak uit te oefenen. In de meeste gezondheidsgerelateerde beroepen zijn
zij verplicht, in een poging om het publiek te beschermen tegen misbruik van
medische titels. Criteria worden ontwikkeld door een erkende autoriteit die
verantwoordelijk is voor het register. Professionals die aantonen dat ze aan deze
criteria voldoen worden toegevoegd aan het register en hebben vervolgens het
recht om de door het register beschermde titel te voeren.
Afhankelijk van het beroep zijn uiteenlopende organisaties verantwoordelijk voor
de bescherming van de titel. Deze bescherming kan een keuze zijn van de
beroepsuitoefenaars of een legale of contractuele verplichting.
De titels worden gebruikt om de vaardigheden van de professional te
onderschrijven en om andere professionals te beschermen (verzekeringsbedrijven,
verwijzende collega’s). Ze zijn een manier voor de beroepsuitoefenaars binnen een
bepaalde discipline dat hun geschiktheid op passende wijze wordt erkend.

Registers

Een register werkt op de volgende manier:
•

Een registratie- en acreditatieautoriteit, meestal een commissie met een
mandaat van de beroepsvereniging die verantwoordelijk is voor de
bescherming van een bepaalde titel, ontwikkelt een set regels die het
gebruik van die titel bepalen: bijvoorbeeld een minimum hoeveelheid
nascholing en supervisie.

•

Supervisors of aanbieders van nascholing verkrijgen accreditaties voor
haar faciliteiten en diensten waarmee deze geldig worden richting het
register.

•

Professionals die een titel willen gebruiken voldoen aan de regels door
binnen de gestelde termijn een geaccrediteerde training of supervisie te
volgen.

mijn register

Het handmatig beheren van een register is administratief een zware taak. Bij een
register van 400 geregistreerden moet er voor 400 mensen een archief worden
bijgehouden. Het opslaan van zo’n archief brengt al de nodige problemen met zich
mee. De administratie en correspondentie om voor 400 mensen handmatig het
register bij te houden voor herregistratie is mogelijk nog complexer en
arbeidsintensiever.
mijn register lost deze problemen op. mijn register is gespecialiseerd in het
ontwerpen en beheren van registers en beschikt over de benodigde vaardigheden
en relevante technologie.
mijn register zorgt ervoor dat een beroepsvereniging en andere registerhouders
worden ontlast van administratieve werkzaamheden en dat ze zich kunnen
concentreren op hun inhoudelijke taken.
Hiertoe heeft mijn register een intelligent systeem ontwikkeld dat
administratiekosten beperkt houdt door geregistreerden zelf verantwoordelijk te
maken voor het bijhouden van hun archief en door daarnaast op betrouwbare wijze
informatie- en webtechnologie in te zetten ter ondersteuning. Mijn register is
gespecialiseerd in het gebruikersvriendelijk en laagdrempelig toepassen van deze
technieken
Door meerdere beroepsverenigingen te bedienen kunnen de ontwikkelingskosten
worden gedeeld, waardoor dit model voor alle betrokken partijen financieel
bereikbaar is.

Kenmerken

De volgende kenmerken van mijn register onderscheiden het van bestaande
oplossingen:
•

Professionals beheren hun eigen status, ondersteund door goed ontworpen
procedures en een goed IT-systeem (eenvoudige vraag-en-antwoord
systemen om de informatie te beheren, duidelijke overzichten van status en
doelen, een systeem om bewijsvoering te beheren, etc.)

•

Professionals archiveren zelf hun bewijsvoering m.b.t. het voldoen aan de
criteria. Er worden steeksproefsgewijze administratieve controles
uitgevoerd, waardoor er geen informatie van de gebruikers op papier
beheerd hoeft te worden.

•

Beheer vind plaats middels een gebruiksvriendelijk en veilig systeem.

•

De mogelijkheid voor elk beroepsregister om haar eigen criteria en
termijnen te beheren.

•

De registratie- en acreditatieautoriteit blijft te allen tijde eigendom van de
gegevens. Ook bepalen zij wie er wel of niet in het register mag worden
opgenomen. mijn register heeft uitsluitend een ondersteunde rol.

