
   

 

 

Hoe kan de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) begeleiders 

in de gehandicaptenzorg het beste ondersteunen? Wat hebben zij nodig om hun 

cliënten goede zorg te bieden? Twee vragen die alleen begeleiders zelf kunnen 

beantwoorden. Daarom gaat de BPSW bij hun eigen organisatie met ze in gesprek.  

 

Pizzasessie Prinsenst icht ing  
 

Op 22 november jl. bezochten we de Prinsenstichting in Noord-Holland.  Negen begeleiders 

brachten tijdens een pizzasessie in beeld wat hun belangrijkste verlangens zijn voor hun 

werk. En welke ondersteuning van de BPSW zij daarbij nodig hebben. We legden alles vast 

in de ‘Cirkel van verlangen’. 

Samen keken zij wat al goed gaat, zoals: betrokkenheid bij cliënten, meer werken vanuit de 

‘driehoek’ en het vertrouwen van de werkgever voor zelforganisatie. Wat nog beter kan is: 

kennis delen binnen en buiten de organisatie, meer tijd en aandacht voor begeleiders en 

beter luisteren naar begeleiders (en cliënten). Hun centrale verlangen: ‘Goede afstemming 

binnen en buiten de organisatie op horizontaal en verticaal niveau'. Daarna bespraken zij 

hoe dit verlangen bereikt kan worden. En wie dan wat moet doen. Zo kwamen zij tot 

actiepunten waar ze mee aan de slag kunnen.  

 

De begeleiders gaven aan dat zij het interessant vinden om te weten wat de BPSW voor en 

met haar leden doet. Bijvoorbeeld hoe een functiegroep werkt. En wat dat betekent voor je 

professionaliteit: je staat er niet alleen voor, samen kun je in je eigen organisatie en 

daarbuiten veel bereiken!  

 

Wil jij ook een pizzasessie op je werk organiseren? Neem dan contact op met Jolanda 

Winters: jwinters@bpsw.nl. 

  

https://www.bpsw.nl/functiegroep-begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg/
mailto:jwinters@bpsw.nl


   

 

Cirkel van Verlangen 
Pizzasessie Prinsenst icht ing 22 november 2018  
 

 

Afstemmen 

binnen en buiten 

de organisatie op 

verticaal en 

horizontaal 

niveau. 

 

Buitenste cirkel: Wat gaat goed? 
 
Middelste cirkel: Wat gaat niet goed? 
Middelste cirkel: Wat is nog nodig? 
 

Binnenste cirkel: Wat is jullie 
verlangen? 
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