Handboek
CVP
Registerplein

Inhoudsopgave

Waarom een register? .................................................................................................................................... 3
Registreren bij Registerplein.nl ....................................................................................................................... 5
Inloggen.......................................................................................................................................................... 6
Registratiereglement ...................................................................................................................................... 7
Handige formats ............................................................................................................................................. 8
360 Graden feedback ...................................................................................................................................... 9
Beëindiging registratie Registerplein ............................................................................................................. 10
Vragen en hulp ............................................................................................................................................. 11

2

Waarom een register?
De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) heeft tot taak de cliënt en/of diens
vertegenwoordiger informatie en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen
met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een
accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure. Het gaat hierbij ook om
cliënten die vrijwillig in een accommodatie verblijven of ambulant wonen.
Een klacht is een uiting van ongenoegen in al zijn vormen. Het gaat hier om door een cliënt
en/of diens vertegenwoordiger bij de CVP kenbaar gemaakte problemen samenhangend met
de opname, het verblijf, verlof en ontslag, en de toepassing van onvrijwillige zorg.
De CVP staat open voor alle klachten die verband houden met de relatie cliëntzorgaanbieder. Hij neemt elke klacht serieus, ook wanneer een ander geneigd is deze toe te
schrijven aan het ziektebeeld of de beperkingen van de cliënt.
De CVP ondersteunt cliënten die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang vallen in het
optimaal realiseren van hun rechtspositie.
De cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft recht op een deskundige CVP die optimaal kan
bijdragen aan de rechtsbescherming van de cliënt. Dat vraagt om een professionele CVP die
zijn kennis en kunde door middel van permanente educatie up-to-date houdt. Dit register
ondersteunt de CVP hierbij. Het is een van de waarborgen die de LFCVP heeft ingericht ten
behoeve van de werkzaamheden van de CVP en de rechtsbescherming van de cliënt in de
Wzd. Alleen die CVP die in het register is opgenomen, in dienst is van een CVP-aanbieder en
de opleiding volgt, of heeft gevolgd, mag zich CVP Wzd noemen en daarmee de taken die de
Wzd omschrijft, uitvoeren.
Het register biedt een overzicht van het aantal geregistreerde CVP en begeleidt de
geregistreerde CVP in zijn/haar voortgang tot permanente educatie.
De LFCVP heeft dit handboek ontwikkelt voor de startende CVP.
Op Registerplein.nl vind je veel handige documenten waar je als startende CVP-er mee uit de
voeten kunt. Belangrijk is om de formulieren eerst te downloaden en pas daarna in te vullen.
Vul de formulieren in met Acrobat Reader (versie 8 of hoger).
Let op: Vul waar wordt gevraagd je werk-emailadres in.
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Onder het kopje ‘Registers’ kies je voor Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang.
Nu zie je enkele paarse blokken waar verschillende documenten onder zijn geplaatst.
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Registreren bij Registerplein.nl
Zorg dat al je gegevens en documenten klaarliggen.
Je begint met het aanmaken van je account op registerplein.nl.
Klik op de oranje knop ‘Mijn Registerplein’.
Scroll naar beneden en kies voor het oranje blok ‘Account aanmaken’.
Scroll weer naar beneden en klik op ‘Nu account aanmaken’.
Je dient nu een formulier in te vullen. Maak gebruik van je werk-emailadres.
Wanneer je alle velden hebt ingevuld, klik je bovenaan in het scherm op ‘Account
aanmaken’:

Je ontvangt binnen een paar minuten je inloggegevens op je gekozen mailadres. Ga nu
verder met het inloggen om je registratie af te ronden.
Tarieven
De registratiekosten voor het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd worden
gefinancierd door de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en
dwang.
Professionals die voldoen aan de registratiecriteria van het register
Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd ontvangen daarom geen factuur voor de (jaarlijkse)
registratiekosten.
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Inloggen
Met de gekregen inloggegevens op je mailadres, kun je nu inloggen op Registerplein.nl.
Wanneer je op de homepagina bent, klik je op de oranje knop ‘Mijn Registerplein’, scrol je
naar beneden en kies je voor ‘inloggen voor professionals’ en klik op ‘direct inloggen’
(https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?css=186)

Je gebruikersnaam is je registratienummer bij Registerplein. Je hebt dit registratienummer
ontvangen via het mailadres waarmee je het account hebt aangemaakt. De eerste vier cijfers
van een registratienummer zijn altijd ‘4610’.
Log in met je registratienummer en je wachtwoord om in de nieuwe omgeving te komen.
Je kunt nu aan de slag met het uploaden van documenten en het doorgeven van punten.
Je wachtwoord vergeten?
Ga naar https://www.pe-online.org/SPE004_PR_Vergeten.aspx.
Vul het e-mailadres dat in je dossier in PE-online staat. Er wordt een link naar je gestuurd om
je wachtwoord opnieuw in te stellen.
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Registratiereglement
In het Registratiereglement staat onder andere beschreven welke taak de CVP heeft, wat het
doel van registreren is, welke normen er van toepassing zijn, welke gedragsregels er zijn en
welke beroepshouding wordt gevraagd.
Het volledige document kun je raadplegen via onderstaande link.
Registratiereglement
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2021/08/Registratiereglement_registerClientenvertrouwenspersonen-WZD_Registerplein-Utrecht.pdf

7

Handige formats
Er zijn diverse handige formats van verklaringen beschikbaar. Deze kun je ingevuld uploaden
in je online dossier om aantoonbaar te maken dat je aan de registratienorm voldoet en
deskundigheidsbevorderende activiteiten volgt.
Werkervaring
- Verklaring
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2020/08/Verklaringwerkervaring_register-Cliëntvertrouwenspersonen_Registerplein-Utrecht.pdf
Herregistratie
- Verklaring reflectie algemeen
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2020/03/Verklaring-ReflectieactiviteitenAlgemeen_Registerplein-Utrecht.pdf
- Werkgeversverklaring jaaroverzicht bijeenkomsten
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2020/03/Werkgeversverklaringjaaroverzicht-bijeenkomsten_Registerplein-Utrecht.pdf
- Doorlopen PE-cyclus
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2020/08/Handleiding-PE-cyclus_registerCliëntenvertrouwenspersonen-WZD_Registerplein-Utrecht.pdf
VOG
- Verklaring VOG werkgever CVP
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2020/10/Verklaring-VOG_RegisterClientenvertrouwenspersoon-Wzd_Registerplein-Utrecht.pdf
- VOG aanvragen
https://www.registerplein.nl/vog-aanvragen/
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360 Graden feedback
360 graden feedback is een methode om het functioneren van een CVP in beeld te brengen
en deze vervolgens terug te koppelen. Door het geven van 360 graden feedback krijgt de
CVP vanuit verschillende invalshoeken feedback op zijn functioneren. Op deze manier
ontstaat er een compleet beeld van de CVP en zijn prestaties in het werkveld.
Het grootste voordeel van 360 graden feedback is dat de CVP feedback krijgt van de
personen waar hij nauw mee samenwerkt. Hierdoor komt de nadruk minder op het resultaat
in cijfers te liggen, maar meer op talent en kansen. Door de 360 graden feedback-methode
kan de CVP zijn eigen talenten en zwakke punten herkennen en zichzelf specifiek op
bepaalde gebieden verder ontwikkelen.
Omdat je als CVP cliënten en vertegenwoordigers bijstand verleent, is het belangrijk dat met name zij
feedback geven. De vragenlijst is daarom ook zo opgesteld, dat zij het kunnen beantwoorden.
Daardoor zijn het soms lastige vragen om in te laten vullen door collega’s of leidinggevende. Om
echter tot een spinnenweb met resultaten te komen is het nodig dat ieder dezelfde vragen
beantwoordt.
Om de resultaten te kunnen zien moet je zelf de vragenlijst beantwoorden en ten minste drie andere
personen. Bij 5 personen is het compleet, meer personen mag.
Er is een beperkte tijd voor het invullen van de vragenlijst van 12 weken, die verlengt kan worden
met nog eens 60 dagen. Let hierbij op dat de verlenging van 60 dagen ingaat op de dag van
verlenging.
Je kunt de uitkomsten uit de 360 graden feedback vervolgens gebruiken in je keuze voor
deskundigheidsbevordering en gesprekken met je werkgever.
Jij bent de enige die inzicht heeft in de 360 graden feedback, dit is niet inzichtelijk voor je werkgever
of de Landelijke Faciliteit CVP.
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Beëindiging registratie Registerplein
Als je je wenst uit te schrijven uit het Register, kun je de volgende link volgen om digitaal een
formulier in te vullen:
https://www.registerplein.nl/beeindiging-registratie-registerplein/
Na het versturen van dit formulier, ontvang je een bevestiging. Deze dien je zorgvuldig te
bewaren.
Omdat de LFCVP graag volgt welke uitschrijvingen plaatsvinden, is het prettig om de
bevestiging van uitschrijving ook te mailen naar de LFCVP via
annemarie@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl.
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Vragen en hulp
Mocht je naar aanleiding van dit document of je dossier op Registerplein.nl vragen hebben,
dan kan er contact opgenomen worden met Stichting Landelijke Faciliteit CVP via
annemarie@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl.
Je kunt je vraag ook mailen naar het Registerplein: cvpwzd@registerplein.nl.
Omdat de LFCVP graag volgt welke vragen er worden gesteld, is het prettig om de LFCVP
mee te nemen in CC.
Via de link https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-0727-Vraag-en-antwoord-2.pdf kun je een opsomming vinden van meest gestelde vragen en
bijbehorende antwoorden.
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