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Bijdrage programma ‘Gehandicaptenzorg en langdurige zorg’ van VWS 

Het ministerie van VWS heeft de functiegroep gevraagd om een bijdrage aan het 

programma ‘Volwaardige zorg’. Marco Budding en Evert Bijkerk vertegenwoordigden de 

begeleiders gehandicaptenzorg bij twee bijeenkomsten. Op 1 oktober vond de lancering van 

het programma plaats. Daar is Marco Budding als begeleider en covoorzitter geïnterviewd 

(verslag hiervan volgt).  

 

Versterking bestuur BPSW 

Functiegroeplid Raisa Bax is toegetreden als lid van het bestuur van de BPSW. Daarmee 

zet zij zich in voor alle BPSW-leden en krijgen begeleiders een eigen gezicht binnen het 

bestuur.  

 

Werken aan het netwerk 

Bezoek Siza 
Op 17 augustus jl. gingen Sylvia Bosman, begeleider bij Siza, en Jolanda Winters het 
gesprek aan met Julianne Meijers, lid van raad van bestuur van Siza. Zij bespraken onder 
meer met haar hoe de begeleiders in de organisatie kennis kunnen maken met de BPSW. 
Dit leidde meteen tot actie: binnen Siza vindt binnenkort een pizzasessie plaats! 
 
HAN en Plurijn 
In de samenwerking met de Hoge School Arnhem Nijmegen is de BPSW uitgenodigd voor 

een innovatiecafé. Dit wordt georganiseerd samen met organisatie Plurijn.  

Traject VGN 
Marco Budding heeft als covoorzitter deelgenomen aan bijeenkomsten van VGN. Deze 

bijeenkomsten hebben onder meer de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van begeleiders 

als onderwerp. De VGN wil hierbij van de begeleiders zelf horen hoe zij aan kijken tegen 

arbeidsvoorwaarden in de sector en hoe nieuwe collega’s kunnen worden aangetrokken.   

Zorginstituut Nederland zoekt begeleiders 
Het Zorginstituut Nederland wil graag met de BPSW optrekken en zoekt daarvoor twee 

betrokken begeleiders. Het Zorginstituut bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van zorg vanuit de Zorgverzekeringsweg en de Wet langdurige zorg. Het 

geeft hiervoor advies aan het werkveld en de politiek. Input vanuit het werkveld is hiervoor 

hard nodig. De BPSW is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Een functiegroeplid 

meldde zich al aan. Heb je ook interesse? Stuur dan een mail naar Jolanda Winters, 

jwinters@bpsw.nl. 
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Initiatief leden: Kennis delen over crisisinterventie 

Marco Budding, Evert Bijkerk, Niels Rem en Raisa Bax willen de handen ineenslaan om hun 

ideeën en kennis over crisisinterventie(teams) breed te delen in de sector. Het plan is om 

hiervoor scholingsaanbod te ontwikkelen met en binnen de BPSW-School. Dit wordt een 

landelijke scholing die (organisatie)overstijgend zal zijn.  

 

Richtlijnen 

Functiegroepleden werken al mee aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de sector. In de 
toekomst zal de functiegroep betrokken zijn bij alle richtlijnen die voor de sector ontwikkeld 
worden. Per richtlijn zal er een kenniskring komen die het functiegroeplid ondersteunt. De 
volgende richtlijnen worden ontwikkeld: 
- ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’ 
- ‘Medische begeleiding van volwassenen met het syndroom van down’ 
Hier vind je meer informatie over de richtlijnen.  
 
Oproep! 
Dit najaar verschijnt de conceptversie van de richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met 
een verstandelijke beperking’. We zoeken begeleiders die hierop willen reageren. Dat houdt 
in dat je de richtlijn leest en met een formulier gericht feedback, aanvullingen en suggesties 
geeft.  
 
Wil jij feedback geven op bovengenoemde richtlijn, of deelnemen aan een van de 
kenniskringen? We horen graag van je. Je kunt contact opnemen met Jolanda Winters, 
jwinters@bpsw.nl. 
 

Beroepsregistratie  

Vanuit de BPSW worden verkennende gesprekken gevoerd met onder andere Registerplein 

over de mogelijkheid voor een beroepsregister voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. 

 

Communicatie BPSW-functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg 

Flyer 
Er is een flyer (A5-kaart) beschikbaar om begeleiders te informeren over lidmaatschap van 

de BPSW. Flyers zijn kosteloos aan te vragen bij de BPSW (info@bpsw.nl). 

Interviews 
Er zijn vier interviews afgenomen met begeleiders uit de functiegroep. Zij hebben hun 

deuren geopend voor de interviewer en fotograaf om te laten zien wat een mooi en 

belangrijk beroep begeleider is. Het eerste interview met Meerie Mulder vind je al op de 

website van de BPSW.  

https://www.erasmusmc.nl/richtlijnen-vg/berichten/updatejuli18/
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