
Kom op voor jezelf 
zoals voor je cliënt 
als begeleider in de 
gehandicaptenzorg

	Draag bij aan een sterk imago van jouw beroep

		Laat de stem van je beroepsgroep horen

		Leer van elkaars ervaringen en vraagstukken  
op de werkvloer

bpsw.nl

Beroepsvereniging of beroepsregister?

De BPSW is een beroepsvereniging en 
geen beroepsregister. De BPSW werkt wel 
nauw samen met beroepsregisters zoals 
Registerplein en Stichting Kwaliteitsregis-
ter Jeugd (SKJ). Voor de buitenwereld zijn 
de verschillen tussen de BPSW en de be-

roepsregisters niet altijd helder. Professio-
nals denken soms ten onrechte dat ze lid 
zijn van de BPSW als ze geregistreerd zijn 
en andersom. Wij leggen het graag uit op 
onze website! Kijk op ww.bpsw.nl voor meer 
informatie.  

Beroepsvereniging van  
Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Leidseweg 80  |  3531 BE Utrecht
T 030 294 86 03 (ma. - do. van 09.00 uur tot 14.15 uur)
I  www.bpsw.nl  |  E info@bpsw.nl

Of je nu begeleider gehandicaptenzorg, maatschappelijk werker 
of jeugd- en gezinsprofessional bent, sociaal werk is een vak om 
trots op te zijn. Als lid van de BPSW laat je dat zien!

Bij de BPSW ontmoet je vakgenoten - online of bij bijeenkomsten - en verdiep je je vak-
kennis. Binnen functiegroepen en regionetwerken kun je werken aan actuele thema’s in je 
vak, en kennis ontwikkelen en delen. Je draagt zo samen met collega’s bij aan het verster-
ken van het vak. De BPSW komt op voor jouw belangen in politiek, onderwijs en media en 
bij werkgevers en cliëntenorganisaties. Hoe meer leden, hoe sterker onze stem daar klinkt. 
Dát is de kracht van de BPSW.

Sta sterk 
als professional

Voordelen lidmaatschap BPSW 

•  Vernieuwing van het vak voor en met collega’s
•  Invloed op beleid in de sector
•  Meer en betere samenwerking in de sector
•  Nog betere zorg voor je cliënt(en)!
•   Altijd op de hoogte van nieuwtjes in het  

vakgebied
•  Leren van elkaars ‘puzzels’ op de werkvloer
•   Hulp bij lastige vraagstukken,  

zoals ethische dilemma’s 
•  Korting bij de BPSW-school
•  Korting op informatiebijeenkomsten 
•   Gratis abonnement op het  

Vakblad Sociaal Werk

Word nu lid! 
Kijk voor meer informatie over 
lid worden op www.bpsw.nl



‘Eenvoudig kennis delen met collega’s, 
ook die van andere organisaties. Dat is als 
lid van de BPSW makkelijk. Het kan gaan 
om bepaalde methodieken, opleidingen 
en specialisaties, en over actuele thema’s 
als handelingsverlegenheid. Daar hecht ik  
aan. Als begeleiders vind ik dat we ons 
moet blijven ontwikkelen. Dat is nooit klaar. 
Daar staat de beroepsvereniging ook voor. 

En voor beroepstrots! Als we lid zijn van de 
BPSW laten we als beroepsgroep zien dat we 
trots zijn op ons vak. Dan laten we zien: dit 
werk doe je niet even. Het vraagt wat: scherp 
zijn, altijd open staan, iedere dag weer uit-
puzzelen wat het beste is voor cliënten.’

Niels Rem, senior begeleider  
gehandicaptenzorg

‘Er valt nog een wereld te winnen voor 
begeleiders. Daarvoor moeten we invloed 
kunnen uitoefenen. Dat lukt alleen als je 
het samen doet als begeleiders. De BPSW 
is daarvoor dé plek. We moeten laten zien 
hoe waardevol we zijn voor onze cliënten 
en hun naasten. Het werk vraagt ook echt 
wat van begeleiders. We draaien bijvoor-

beeld vaak gebroken diensten. Dan moet 
je ’s morgens vier uur werken en ’s avonds 
ook weer. Het zou goed zijn als ze dat in de 
politiek zien. En zich realiseren dat wij er 
altijd moeten zijn voor onze cliënten. Wie 
zorgt er anders voor hen? ’

Kim Peterse, coördinerend begeleider

‘Het werk draait om de cliënt en de  
eerste die naast de cliënt staat dat is de 
begeleider. Daarom moeten we ons vak 
serieus nemen en onszelf als professionals  
positioneren. Als we uitdragen waar we 
goed in zijn dan worden we ook serieus 
genomen. Dan kunnen we zeggenschap 
krijgen en houden over ons eigen werk. Je 
ziet een trend waarbij de focus verschuift 
van medicatie, symptoombestrijding dus, 

naar gedragsverandering bij de cliënt door 
goede begeleiding. En de kennis daar-
voor, die moet van ons komen. Dat is ons 
vak! Daarom ben ik lid geworden van de  
beroepsvereniging. Bij de BPSW draag je 
de waarde van het werk samen met andere 
begeleiders uit.’

Marco Budding, Coördinerend  
begeleider team complexe casuïstiek‘Bij de BPSW laten we zien dat we 

trots zijn op ons vak’
Niels Rem

‘De BPSW is onze stem, want wij 
kunnen niet staken’

Kim  Peterse

‘We moeten ons zelf als  
professionals positioneren’

Marco  Budding


