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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BPSW (definitieve versie 28-1-2016) 
 
 
Dit reglement is een uitwerking van artikel 22 van de statuten van de BPSW dat luidt:  
1. De algemene vergadering stelt huishoudelijk reglement vast, waarin die 
onderwerpen worden geregeld die nadere regeling behoeven. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen - 
dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
Artikel A: Kamers en groepen 
Art. A.1 De organisatiestructuur van de BPSW kenmerkt zich door het bestaan van kamers en 
groepen In een kamer verbinden leden zich die behoren tot een zelfde beroepsgroep binnen het 
sociaal domein, zoals daar op het moment van schrijven zijn maatschappelijk werkers, sociaal-
agogisch werkers en jeugdzorgwerkers. In een groep verbinden leden van een of meerdere kamers 
zich rond een bepaalde functie, thematiek of regio. In een kamer of groep werken leden  aan de 
bewaking van de kwaliteit van hun beroep en het versterken van hun beroepsidentiteit binnen het 
grotere verband van de BPSW. Dit doet men door kennis te delen en verspreiden, (onderdelen van) 
beroepsstandaarden te ontwikkelen, in aanvulling op en passend bij, de kennis en 
beroepsstandaarden van de gehele BPSW. Bijvoorbeeld (aanvullingen op) beroepscodes, 
beroepsprofielen, richtlijnen, registratiecriteria, factsheets, et cetera.  
 
Art. A.2 Bij de start van de BPSW zijn er drie kamers: die van maatschappelijk werkers, van sociaal-
agogisch werkers en van jeugdzorgwerkers. Voorwaarden voor het oprichten van een nieuwe kamer 
door een groep zijn: 
1. De groep heeft een beroepscode en de leden ervan vallen onder tuchtrechtspraak van de 

vereniging of een externe instantie.  
2. De groep heeft een plan van aanpak opgesteld en dit is door het bestuur, c.q. de directie van de 

BPSW goedgekeurd. 
3. Dit plan kan de groep onder leiding van een actieve voorzitter uit eigen kring betrekkelijk 

zelfstandig uitvoeren. Dit plan bevat tenminste de volgende onderdelen: 
 Doelen en resultaten die de groep nastreeft door middel van oprichting van een kamer in 

de BPSW 
 Een verantwoording dat deze doelen aansluiten bij de missie, visie en het beleid van de 

BPSW. 
 Een beschrijving van de werkwijze en middelen waarmee de groep deze doelen wil 

realiseren. 
 De manier waarop terugkoppeling naar en ondersteuning door het bureau plaats vindt. 

In, buiten en tussen kamers kunnen leden zich verbinden in bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld 
functiegroepen, vakgroepen en regionetwerken. Deze groepen zijn gebonden aan de tweede en 
derde voorwaarde die hierboven voor de kamers staan geformuleerd. De eerste voorwaarde geldt 
voor hen niet.  
 
Art. A.3 Kamers en groepen kunnen zich tot het bureau richten voor ondersteuning in de vorm van 
informatie, consultatie en advies over hun plan van aanpak en de uitvoering van. Het bureau 
bewaakt dat kamers/groepen zich enerzijds houden aan het beleid van de BPSW en anderzijds 
voldoende vrijheid van handelen hebben. Communicatiemiddelen die kamers/ groepen gebruiken 
zoals presentaties, flyers, banners et cetera bevatten tenminste het beeldmerk van de BPSW. Voor 
het overige kunnen deze middelen in overleg met het bureau naar eigen voorkeur worden ingericht.  
 
Art A.4 Tenminste een keer per jaar evalueert de kamer/groep in samenspraak met het bureau in 
hoeverre het lukt om het plan van aanpak te realiseren en trekken zij daaruit conclusies voor het 
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vervolg. De overige vormen van afstemming tussen het bureau en kamers/groepen worden in 
onderling overleg vastgesteld. Wanneer er over bepaalde zaken onenigheid bestaat en het niet lukt 
tot overeenstemming te komen, kan elk van de partijen zich richten tot het Dagelijks Bestuur van de 
BPSW dat in laatste instantie het besluit neemt.  
 
Artikel B: Toelatingsvoorwaarden  
In aanvulling op statuten artikel 4, lid 1, 2 en 4  
 
Art. B1 Leden van de vereniging kunnen zijn professionals woonachtig in een Nederlands taalgebied 
die voldoen aan tenminste een van de volgende voorwaarden: 

 In het bezit zijn van een getuigschrift van een door de minister erkende bachelor of 
masteropleiding op sociaal gebied zoals: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, 
Creatieve Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ 
Sociaal Werk met uitstroomprofiel MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.  

 Werkzaam zijn in de uitvoering van sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van een 
door de minister erkende bachelor of masteropleiding of van een branchecertificaat op minimaal 
HBO-niveau.  

 
Art. B2 Buitengewone leden kunnen zijn: 

 Aankomend professionals die een opleiding volgen op HBO-bachelor niveau zoals: MWD, SPH, 
CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, Sociaal Juridische 
Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ Sociaal Werk met uitstroomprofiel 
MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.  

 Professionals die werkzaam zijn in het sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van 
een erkende opleiding of een erkend branchecertificaat op minimaal MBO-niveau.   

 Docenten, onderzoekers, leidinggevenden en andere functionarissen die vanuit hun functie 
bijdragen aan de ontwikkeling van het sociaal werk. 

 
Zoals in de statuten staat vermeld (artikel 4.7) vallen buitengewone leden niet onder 
tuchtrechtspraak.  
 
Art.B3 Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur van de BPSW door de algemene 
vergadering als zodanig benoemd zijn.  
 
1. Ereleden worden ontheven van hun verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. 
 
2. Tot erelid kunnen worden benoemd zij, die door hun publicaties en/of door hun werk een 

bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het sociaal werk. 
 
Art. B4 Leden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het bestuur van de BPSW door de 
algemene vergadering als zodanig benoemd zijn.  
 
1. Leden van verdienste worden ontheven van hun verplichting tot het betalen van een jaarlijkse 

bijdrage. 
 
2. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd zij, die zich door hun publicaties en/of door hun 

werk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de BPSW.  
 
Artikel C Royement 
In aanvulling op de statuten artikel 7 lid 2 
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Art C1 De maatregel van royement wordt opgelegd aan een lid als dat lid staat ingeschreven bij een 
beroepsregister en als het lid ten gevolge van een tuchtrechtelijke maatregel uit dat register wordt 
geschrapt.  
 
Art C2 Onder het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging (statuten art 7.2.c)wordt 
o.a. betaling begrepen. Hiervan is sprake wanneer een lid na het verstrijken van het verenigingsjaar, 
na sommering niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 
 
 
 
 


