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1. Inleiding 
In november 2013 is door de ledenvergadering van de NVMW de koers voor de vereniging voor 
2014 – 2019 vastgesteld. Bepaald is dat de vereniging zich gaat  richten op verbreding met 
behoud van identiteiten.  Hiermee is nadrukkelijk uitgesproken dat de vereniging zich niet langer 
alleen openstelt voor de beroepsgroep van maatschappelijk werkers maar ook voor sociaal 
werkers van diverse beroepsgroepen. Sociaal werkers die in de vereniging hun professionele 
krachten bundelen en tegelijk hun eigen beroepsidentiteit verder ontwikkelen en borgen.  
 
In november 2014 is door de ledenvergadering gekozen voor de nieuwe naam van de vereniging: 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). De koers is verder uitgewerkt in het 
visiedocument ‘Op naar een beroepsvereniging van sociaal werkers! Uitwerking van de Koers 
2014 -2019’.  Hierin  is een visie geformuleerd op beroepsontwikkeling. Deze gaat over twee 
aspecten: het soort professionalisering dat de BPSW nastreeft (tweevoudige professionalisering) 
en de kernwaarde die zij daarbij hanteert (empowerment).    
 
In juli 2015 is de naam van de BPSW formeel vastgesteld. De stap waar we nu voor staan is het 
verder concretiseren van onze koers. Dat doen we in het nu voorliggende Beleidsplan 2016-2019 
en daarbinnen het Jaarplan 2016. Hierin stellen we vast wat ons als vereniging drijft en welke 
speerpunten wij nastreven. Deze speerpunten geven richting aan de activiteiten van de vereniging 
voor de komende jaren en aan de manier waarop capaciteit en middelen worden besteed.  
 
Dit beleidsplan inclusief jaarplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt kort de eerder 
geformuleerde visie van de BPSW op twee aspecten van beroepsontwikkeling aangehaald. Daar 
wordt nog een element aan toegevoegd: de visie op de BPSW zelf. Waar staat de vereniging zelf 
voor (haar missie), wat wil zij waarmaken en met welke kerntaken doet zij dat. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 3 een aantal trends opgesomd waarmee de vereniging bij de uitvoering van haar 
taken rekening moet houden. Ook wordt een analyse gemaakt van de sterktes en zwaktes van de 
BPSW.  Hoofdstuk 4 bevat de speerpunten voor 2016-2019 en daarin verwerkt het jaarplan, de 
activiteiten en beoogde resultaten in 2016. Tot slot worden in hoofdstuk 5 randvoorwaarden 
genoemd.  
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2. Wat drijft de BPSW? 
In dit hoofdstuk beschrijven we waar het de BPSW om is te doen. Welke missie hanteert zij, op 
welke visie is deze gebaseerd en wat is daarin  de centrale waarden? Daarna beschrijven we de 
kerntaken waarmee de BPSW deze missie waar maakt.  

2.1 Missie  

De missie van de BPSW luidt: 
 

De BPSW verenigt en versterkt professionals in sociaal werk zodat zij optimaal zijn toegerust om 
mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren. Haar kernwaarde is empowerment. Haar 

activiteiten zijn beroepsontwikkeling, belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en scholing. 
De BPSW geeft stem aan sociaal werk met aandacht voor de professionele identiteit, eenheid en 

eigenheid  van verschillende beroepsgroepen.  

2.2 Visie  

De visie van de BPSW betreft enerzijds beroepsontwikkeling in het algemeen en anderzijds de 
bijdrage die de vereniging daaraan wil leveren. In de volgende paragrafen wordt deze twee 
punten toegelicht.  

2.2.1 Beroepsontwikkeling  

 
De BPSW zoomt in op twee kenmerkende aspecten van beroepsontwikkeling: het soort 
professionalisering dat we voorstaan  en de centrale waarde die we nastreven. .  
 
Tweevoudige professionalsering 
Wat betreft het eerste aspect, het soort professionalisering, kiest de BPSW voor ‘tweevoudige 
professionalisering’. Dat wil zeggen: een lerende, open manier van professionaliseren die wordt 
gecombineerd met een klassieke, begrenzende manier. De lerende, open manier past goed bij de 
ontwikkeling van een brede sociale professie terwijl de klassieke, begrenzende manier goed past 
bij de ontwikkeling van specifieke identiteiten binnen die professie.  
 
Van oudsher heeft de  BPSW/NVMW vooral de klassieke, begrenzende manier in praktijk 
gebracht. Hiermee volgde zij het voorbeeld van de klassieke professies zoals arts of jurist. 
Uitgangspunt daarvan is dat een professie een belangrijke maatschappelijke waarde behartigt die 
vraagt om specialistische, niet door leken te controleren, kennis. De arts behartigt gezondheid, de 
jurist gerechtigheid. Om dit zorgvuldig en verantwoord te doen verwerft een beroepsgroep 
bepaalde professionele eigenschappen zoals: professionele autonomie en maatschappelijke 
erkenning, controle op de toegang tot het beroep door middel van scholingseisen, een eigen 
kennisbestand, beroepsethische gedragsnormen, en een eigen beroepscultuur (‘sense of the 
profession’). Klassieke beroepsontwikkeling past goed bij het koersonderdeel ‘behoud van 
identiteiten’. De BPSW werkt hier ook de komende jaren aan door bijvoorbeeld het ontwikkelen 
en toetsen van beroepsstandaarden zoals profielen, codes, richtlijnen; het organiseren van 
functiegroepen en het aanbieden van specialistische scholing.  
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Intussen is er andere visie op beroepsontwikkeling ontstaan. Vanuit die andere visie wordt de 
klassieke professional gezien als een achterhaald type, ook in het medische en juridische domein. 
Het idee van een afgebakend, autonoom beroep dat je je leven lang uitoefent is niet meer van 
deze tijd. Kennis veroudert snel en grenzen tussen disciplines zijn vervaagd of werken zelfs 
belemmerend. Professionals wisselen regelmatig van baan en mensen die ondersteuning krijgen 
zijn deskundiger en mondiger geworden. Bij voorkeur hebben zij zelf de regie. Kenmerken van 
deze visie op  beroepsontwikkeling zijn: leren op de werkvloer, leren van cliënten en burgers, 
kennis delen met  andere disciplines, waarderen van ervaringskennis.  
De BPSW verbindt beide visies op beroepsontwikkeling. Door deze ‘tweevoudige 
professionalisering’ werkt zij aan de ontwikkeling van een volwaardige sociale professie met 
daarbinnen ruimte voor specifieke, eveneens volwaardige beroepsgroepen. Het niveau van de 
professie bestaat dan uit de gedeelde maatschappelijke waarde die sociaal werkers in hun 
handelen realiseren en de vertaling hiervan in  professionele standaarden voor dat handelen (een 
gemeenschappelijk beroepsprofiel, algemene richtlijnen, een sociale beroepscode). Het niveau 
van specifieke beroepsgroepen betreft het specialistisch handelen binnen bepaalde, min of meer 
afgebakende, domeinen. Hiervoor worden standaarden ontwikkeld die een uitwerking van, c.q. 
aanvulling op de algemene sociale standaarden zijn.  
  
Centrale waarde: empowerment 
Het tweede aspect van professionalisering waarop de BPSW inzoomt betreft de centrale waarde 
van de sociale professie. Deze waarde ontleent  de BPSW aan de internationale missie van social 
work. Het gaat om de waarde empowerment.  Empowerment in de brede zin van het woord, dus 
op zowel individueel als maatschappelijk niveau en zowel van burgers als van sociaal werkers zelf. 
We lichten dit kort toe. 
 
Uitgangspunt voor onze visie op de ontwikkeling van sociaal werk is de internationale definitie 
ervan. Deze luidt: ‘Social work is a practice-based profession and an academic discipline that 
promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation 
of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for 
diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, 
humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life 
challenges and enhance wellbeing (IFSW/IASSW, 2014 ).’  
 
Met de gerichtheid op sociale waarden onderscheidt de sociale professie zich van andere 
beroepen zoals de medische, gedragswetenschappelijke, of juridische. Deze sociale waarden 
hebben een humanitair en democratisch karakter. In het actuele debat over sociaal werk wordt 
een waarde er telkens weer uitgelicht, namelijk empowerment. Deze benoemt de BPSW als 
kernwaarde. Sommigen reduceren deze tot het individuele niveau. Dan gaat het enkel om het 
versterken van de eigen kracht van individuen. De BPSW vindt dit een te smalle benadering en 
sluit aan bij bredere benaderingen die het individuele én maatschappelijke aspect van 
empowerment op het oog hebben. Het versterken van eigen kracht van mensen wordt daarin 
gekoppeld aan het versterken van een democratische, rechtvaardige en solidaire samenleving. 
zoals ook in de internationale missie wordt uitgedrukt. Daarmee kleurt de BPSW het populaire 
begrip burgerkracht op een bepaalde manier in. Zij richt zich op het versterken van individuele 
burgerkracht (zelfredzaamheid, participatie) en tegelijk op het behoud van een democratische 
rechtsstaat waarin sociale en individuele burgerrechten zijn gegarandeerd, zoals bijvoorbeeld het 
recht op privacy. In de huidige transities wordt dit recht door gemeentes soms met voeten 
getreden. De BPSW bewaakt dat dit recht wordt beschermd. Klassieke standaarden zoals 
beroepscode en tuchtrecht zijn hiervoor essentieel.  
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2.2.2 Visie op de vereniging 

Deze visie op beroepsontwikkeling vraagt om een bepaald soort vereniging. Een vereniging 
waarover betrokkenen zeggen:  ‘Met de BPSW kom je als professional in sociaal werk verder’.   
Dit wil de BPSW: 

 Staan voor kwaliteitsborging en professionalisering van de beroepsgroep 

 Een huis met kamers bieden waarin verschillende beroepsgroepen hun eigen kracht 

ontwikkelen  

 Professionals in sociaal werk in de gelegenheid stellen van en met elkaar te leren, elkaar 

te ondersteunen, zichzelf te zijn en hun beroep zo te ontwikkelen en versterken dat ze er 

trots op zijn 

 Cliënten en andere belanghebbenden verzekeren van de kwaliteit van haar sociaal 

werkers en die toetsbaar maken 

 Opiniërend, spraakmakend, invloedrijk en aansprekend zijn in debatten over sociaal werk  

 De professional in sociaal werk die de BPSW voor ogen heeft hanteert bepaalde 

kernwaarden: Empowerment - van cliënten en van zichzelf 

 Vakbekwaam zijn 

 Gezaghebbend zijn  

 Zich als professional in sociaal werk onderscheiden  

 Dienstverlenende houding innemen 

2.3 Kerntaken 

Om haar missie uit te voeren verricht de BPSW drie kerntaken: 

 Bevorderen van de ontwikkeling van het beroep en kwaliteitsbewaking. 

 Behartigen van de belangen van de leden van de vereniging. 

 Belangenbehartiging en strategische positionering vanuit de vereniging richting 

stakeholders en de politiek. 

De kerntaken staan met elkaar in verbinding. De BPSW richt zich op alle drie de kerntaken waarbij 
de ontwikkeling van het beroep centraal staat. De BPSW vormt de kwaliteit van de beroepsgroep 
en bewaakt de toegevoegde waarde van de beroepsgroep aan het sociaal domein. Met 
individuele belangenbehartiging worden de leden zo veel mogelijk geholpen in hun 
beroepsuitoefening en verdere professionalisering. Vanuit deze collectieve kracht worden 
lobbythema´s gekozen en stakeholders beïnvloed.  
 

3. Trends  
 
Bepaalde trends zijn van invloed op de ontwikkeling van het beroep. Het gaat om trends op 
verschillende niveaus: het niveau  van de samenleving als geheel, dat van het sociaal domein en 
dat van de vereniging. De vereniging houdt daarmee rekening bij het bepalen en uitvoeren van 
haar beleid. We noemen puntsgewijs een paar trends zonder enige pretentie volledig te zijn.  

3.1 Ontwikkelingen in de samenleving 

 Traditionele structuren staan door informalisering en individualisering onder druk 
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 Individualisering staat collectiviteit in de weg of staat daarmee op zijn minst op 
gespannen voet 

 De samenleving digitaliseert en daarmee ook de communicatiepatronen. Karakteristieken 
van de hedendaagse samenleving zijn: peer2peer, mobile, minder affiniteit met 
verenigingen 

3.2 Ontwikkelingen in het sociaal werk domein 

 Participatiesamenleving, nadruk op eigen kracht, netwerken, samenwerken 

 Gemeenten voeren de regie, centrale rol voor wijkteams  

 Nieuwe rollen professionals, verschuiving van specialistisch naar generalistisch werken 

 Professionele standaarden zoals privacy bescherming van de hulpvrager staan onder druk 

 Financiële middelen lopen terug, meer beroep op vrijwilligers 

 Toenemende aandacht voor – al dan niet wettelijk voorgeschreven - beroepsregistratie  

3.3 Ontwikkelingen in de vereniging 

 Traject ingezet van ‘verbreding met behoud van identiteiten’: BPSW vertegenwoordigt 
maatschappelijk werkers, sociaal agogen, en jeugdwerkers.  

 Verbreding is door veld dankbaar ontvangen en spreekt nieuwe beroepsgroepen aan.  

 Tuchtrecht en beroepsregister zijn deels ontkoppeld van BPSW 

 Financiering vanuit contributies staat onder druk  

 Scholing, deelname aan landelijke projecten en verbinding met beroepsregisters bieden 
kansen op versterking vereniging 

 Vergrijzing ledenbestand, relatief weinig jonge leden 

 Ledendiversiteit neemt toe 

 Leden hebben minder tijd voor vereniging  
(ledenvergadering/ activiteiten). Maatschappelijke trend van meer halen en minder 
brengen is ook bij de BPSW zichtbaar 

 Spanningsverhouding tussen hoge ambities en relatief weinig middelen vraagt om 
efficiency in bedrijfsvoering 

 Onderzoeken van mogelijke samenwerking met andere verenigingen  
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3.4 Analyse (SWOT) 

De sterktes en zwaktes van de BPSW zijn als volgt schematisch uiteen gezet: 
 

Sterktes 
Enthousiaste leden 
Hands on mentaliteit: Gewoon doen 
Inzet bureau 
Betrouwbaar en grondig 
Betrokken functiegroepen 
Passie:  trots op vak 
Individuele ledenadvisering  
Kwaliteit 
Belangenbehartiging Jeugdzorg 
Invloed op ontwikkelingen werkveld 
Scholing & gastcolleges/scholingsactiviteiten 
 

Zwaktes 
Scheve verhoudingen ambities versus 
beschikbare middelen 
Tijdgebrek 
Geen `nee` kunnen zeggen: meer willen dan 
kunnen 
Must have naar leden ontbreekt 
Terugloop ledenaantal 
Te ad hoc: kader/leidraad ontbreekt 
Te veel pleasen- te weinig keuzes 
Onvoldoende focus 
Bezetting bureau 
Geen innovatieruimte  

Kansen 
Externe positie als gesprekspartner 
Zingevingsbehoefte bij professional 
Tendens van dé-professionalisering 
Meer stelling nemen ‘eigen nieuws maken’ 
Samenwerking met aanpalende verenigingen 
Opleiding 
Scholing in relatie tot beroepsregistratie 
Bezuinigingsronde 

Bedreigingen 
Onzichtbaarheid als vereniging; zowel intern 
richting leden als extern  
Reorganisaties waardoor identiteit en kennis 
onder druk komt bij achterban 
Dé-professionaliserings tendens 
Afnemen van collectiviteit 
Beroepsregistratie 
Bezuinigingsronde 
 

 
Veel bedreigingen voor de vereniging worden tevens gezien als kansen. Juist deze kansen vormen 
de basis voor de speerpunten van de vereniging in de komende jaren. De vereniging heeft veel 
ambitie en ziet vooral kansen waarbij zij keuzes moet maken. De vereniging heeft meer 
innovatieruimte en ondernemerschap nodig. Bij het uitwerken van de speerpunten in de 
komende jaren zal daar dan ook voortdurend aandacht voor zijn en creatief mogelijke (financiële) 
ruimte worden opgezocht.  
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4. Strategische speerpunten 2016-2019 
 
De vereniging richt zich van 2016 tot 2019 op een aantal  speerpunten. De uitvoering hiervan 
wordt ‘gekleurd’ door de eerder beschreven visie op beroepsontwikkeling (hoofdstuk 2) Daarbij 
wordt rekening gehouden met de genoemde externe en interne ontwikkelingen en de eigen 
sterktes en zwaktes. Deze speerpunten zijn:  

1. Ontwikkelen van een collectieve identiteit 
2. Ledenwerving en binding 
3. Vergroten zichtbaarheid 
4. Samenwerking en lobby 
5. Scholing 

In de volgende paragrafen wordt per speerpunt omschreven wat het beoogde effect is in de 
komende jaren. Daarna volgt een uitwerking van het speerpunt in concrete activiteiten die in 
2016 zullen worden opgepakt. De activiteiten in 2016 zullen leiden tot een deelresultaat van de 
beoogde effecten. De BPSW is als vereniging, net als haar leden, onderdeel van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Mogelijk vragen nieuwe ontwikkelingen in de periode 2016-2019 nieuwe 
aandachtspunten of andere prioriteiten. Deze flexibiliteit wil de BPSW in zijn strategische 
benadering borgen. 
 
Actieve leden inschakelen is integraal onderdeel van het plan. Is expliciet aandachtspunt bij elk 
van de speerpunten.  

4.1 Speerpunt 1: Ontwikkelen van een collectieve identiteit 

 

Speerpunt  Ontwikkelen van collectieve identiteit 

Beoogd effect 
(outcome) 
 

 Beroepsprofiel sociaal werker is er 

 Algemene beroepscode voor professionals in sociaal werk is 
vastgesteld,  

 Organisatie van de vereniging is vorm gegeven, inclusief: 
o Communicatie 
o Definitie collectief domein versus inhoudelijke ruimte 

voor kamers 
o Mogelijkheden dienstverlening en ondersteuning aan de 

kamers inclusief voorwaarden 
o Inhoudelijke en financiële relatie BPSW – 

beroepsregisters 
o Standpunt over wel/niet internationale aansluiting bij 

IFSW 

 
 

 
Voor 2016 is het speerpunt geconcretiseerd in: 
 

Activiteiten 2016 Het speerpunt is voor 2016 vertaald in de volgende activiteiten: 

 (Meewerken aan) opstellen van beroepsprofiel en code sociaal 
werk  

 Samenwerken met/ zoeken van draagvlak bij 
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 MOgroep 

 Movisie 

 Kamers 

 Opleidingen 

 Registers 

 ‘Bouwplan’ inrichting vereniging maken/ eventueel al uitvoeren 

 Beleid internationalisering maken op basis van o.a. advies WAR in 
november 2015 

 

Beoogde 
Resultaten 

De boogde resultaten voor 2016 zijn: 

 Sociaal beroepsprofiel en sociale code zijn in de maak in 
samenwerking met landelijke partijen/programma’s. 

 Bouwplan huis – kamers – overige ruimtes – omgeving is 
uitgewerkt  

 Er is duidelijkheid over de inrichting van de kamers 

 De relatie bureau – kamers – groepen is helder en de contacten 
verlopen naar wederzijdse tevredenheid 

 Er is een goed uit te leggen standpunt over internationalisering 

 
 

4.2 Speerpunt 2: Ledenwerving en binding     

 

Speerpunt  Ledenwerving en binding 

Beoogd effect 
(outcome) 
 

In 2019 heeft de BPSW 5000 leden waaronder 5% groei  leden in 
jeugdzorg (ca 800 nieuwe leden)  
Ook beschikt zij over een plan met betrekking tot werving en binding via 
werkgevers 

 
 

Activiteiten 2016 Het speerpunt is voor 2016 vertaald in de volgende activiteiten: 

 Benoemen en inrichten van kamers en actief beleid op specifieke 
doelgroepen maken  

 Actief beleid op werving van jongeren 

 Aandacht voor ondersteuning van en door leden 

 Plan maken voor verbinding en werving via werkgevers 

 Aanpassen van contributietarieven  

 Evalueren en aanpassen naam beroepsgroep sociaal agogisch 
werkers  

 Wervingsplan gericht op jeugdhulpverlening in relatie met 
landelijk programma PPJ&J 

 Idem gericht op sociaal werkers in relatie met landelijk 
programma PPW&MD 

 

Beoogde 
Resultaten 2016 

De beoogde resultaten voor 2016 zijn: 

 Contributietarieven op maat zijn vastgesteld 
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 Beleid begunstigers BPSW (donateurs) is geformuleerd 

 Leden zijn tevreden over ondersteuning die ze krijgen van elkaar 
en van bureau 

 Werkgevers stimuleren aantoonbaar lidmaatschap van BPSW 

 Er zijn gerichte ledenwerfacties (mogelijk) met behulp van SKJ en 
Registerplein 

 Er zijn tenminste twee nieuwe groepen in kamers van de BPSW 
aangesloten 

 Landelijke programma’s besteden aantoonbaar aandacht aan 
belang van lidmaatschap vereniging 

4.3 Speerpunt 3: Vergroten zichtbaarheid 

 

Speerpunt Zichtbaarheid vergroten zowel extern als intern 

Beoogd effect 
(outcome) 
 

Extern: 

 Helderheid toegevoegde waarde lidmaatschap  

 Vaker in de openbaarheid treden 

 Social media actief (blijven) gebruiken 

 Vaker in vakbladen publiceren 

 Organisatie die op shortlist staat van landelijke media 

 Opiniërend op basis van actuele vraagstukken die spelen  

 Onderscheid/ meerwaarde vereniging in relatie met registers aan 
buitenwacht duidelijk maken 

Intern: 

 Helderheid beroepsvereniging en register 

 Helderheid tuchtrecht versus klachtrecht 

 

 
 

Activiteiten  2016 Het speerpunt is voor 2016 vertaald in de volgende activiteiten: 

 Public Affairs / PR plan maken door een uit de leden te vormen 
PR commissie  

 Standpunten op maatschappelijke thema’s definiëren samen met  
te organiseren denktank  

 Helderheid omtrent toegevoegde waarde beroepsvereniging en 
register verkrijgen en deze kort en krachtig verwoorden. Hieraan 
is op 9 juli al een sessie staf-bestuur gewijd. Resultaten hiervan 
zullen worden meegenomen in een onderzoek onder de 
(potentiële) leden. Gekeken wordt of dit onderzoek met behulp 
van actieve leden en met ondersteuning van Movisie kan worden 
uitgevoerd.   

 Plan voor zichtbaarheid bij opleidingen. Werken aan 
naamsbekendheid door gecoördineerde inzet van actieve leden 

 Nieuwe naam formuleren voor Maatwerk 

Beoogde 
Resultaten 2016 

De boogde resultaten voor 2016 zijn: 



Beleidsplan BPSW 2016-2019 12/13 

 Toegevoegde waarde lidmaatschap is helder.  

 Plan voor zichtbaarheid bij jongeren via de opleidingen is gereed 
en wordt deels uitgevoerd. Dit i.s.m. Movisie. 

 Een ambassadeurs/vrijwilligersnetwerk is opgezet 

 Medewerkers en ambassadeurs hebben een mediatraining 
gevolgd 

 De BPSW heeft tenminste twee keer een publicatie/optreden in 
landelijk medium verzorgd  

 Maatwerk krijgt in loop van 2016 een mooie nieuwe naam.  

4.4 Speerpunt 4: Samenwerking en lobby 

 

Speerpunt  Samenwerking 

Beoogd effect 
(outcome) 
 

Verbindingen op inhoud en kennisdeling met belangrijkste stakeholders 
Stevige positie ten opzichte van stakeholders 

 
Voor 2016 is het speerpunt geconcretiseerd in: 
 

Activiteiten 2016 Het speerpunt is voor 2016 vertaald in de volgende activiteiten: 
Stakeholderanalyse maken met daarin opgenomen per stakeholder:  wat 
willen we en wat bieden we 

Beoogde 
Resultaten 

De boogde resultaten voor 2016 zijn: 
Helder plan van aanpak voor samenwerking met belangrijke stakeholders 

4.5 Speerpunt 5: Scholing 

 

Speerpunt Scholing  

Beoogd effect 
(outcome) 
 

 Bij en nascholing voor professionals op onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan hun beroepsontwikkeling, 
kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. 

 Onderscheidend aanbod (aanvullend plus-pakket) 

 Scholingspoot moet binnen BPSW blijven groeien 

 Betere positionering van scholing op website van BPSW 

 Scholingsactiviteiten zijn makkelijk te vinden voor nieuwe leden 

 BTW vrije scholing bieden 
 

 
Voor 2016 is het speerpunt geconcretiseerd in: 
 

Activiteiten 2016 Het speerpunt is voor 2016 vertaald in de volgende activiteiten: 

 Analyse van huidig scholingsaanbod maken 

 Voorstel uitwerken voor onderscheidend scholingsaanbod  

 Plan maken voor communicatie scholingsactiviteiten  

 Afstemmen scholingsaanbod op voorwaarden beroepsregisters 
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Beoogde 
Resultaten 

De boogde resultaten voor 2016 zijn: 

 Aanpassen positionering op website is gerealiseerd 

 Analyse van het huidige aanbod heeft geresulteerd tot een 
concreet plan voor verbetering 

 

5. Randvoorwaarden 
 
Om deze koers te realiseren zal de BPSW bepaalde randvoorwaarden organiseren. Deze zijn: 

 Inzet om andere financiële bronnen aan te boren.  

 Een goede en open samenwerking tussen leden, bestuur, bureau en externe partijen 

 Een klantgerichte en efficiënte werkwijze 

 Een goed werkklimaat, letterlijk en figuurlijk:  de BPSW functioneert als een prettige en 
gezonde organisatie waar het goed toeven is.  

 Reële taakbelasting van medewerkers.  

 Koesteren van ambities en tegelijk een realistische opstelling.  

 
 
 


