
Jaarplan 2017 functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk BPSW 
 
In 2015 is de functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk bij de BPSW ontstaan uit 
een fusie van de ‘oude’ functiegroepen Ziekenhuis Maatschappelijk Werk, Revalidatie 
Maatschappelijk Werk en Verpleeghuis Maatschappelijk Werk. 
 
Gezien de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en opleidingen is het van belang 
krachten te bundelen.  
Daarnaast kunnen de leden gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Door 
kennis te delen wordt kennis vergroot. 
 
In 2017 zal de functiegroep zich bezig houden met de volgende zaken: 

- Contacten met beleid makende instanties en autoriteiten in de gezondheidszorg 
zodat men het maatschappelijk werk in het vizier krijgt. 

- Beroepsprofiel gezondheidszorg maatschappelijk werk. 
- Contacten Hogescholen m.b.t. beleid Social Work opleiding en profilering 

gezondheidzorg maatschappelijk werk 
- In het kader van financiering en profilering van het maatschappelijk werk zal AGB 

code en DBC code nadrukkelijk aandacht krijgen en zal opnieuw in gesprek worden 
gegaan met betrokken autoriteiten. 

- Profilering en positionering van gezondheidszorg maatschappelijk werk binnen de 
eigen (zorg)organisatie. Dit kan door o.a. het geven van klinische lessen en andere 
informatieverstrekking aan zowel (nieuwe) bewoners als collega’s. 

- Profilering van het gezondheidszorg maatschappelijk werk bij collega’s in de regio 
die in een ander (maatschappelijk) werkveld werkzaam zijn. 

- Signaleren en bij verantwoordelijke instanties onder de aandacht brengen van 
ongewenste ontwikkelingen als gevolg van (landelijk) beleid en bezuinigingen. 

 
Door de functiegroep leden worden werkgroepjes samengesteld die aan de onderscheiden 
zaken werken. Terugkoppeling en afstemming vindt plaats op de functiegroep vergadering of 
via bijv. de mail. 
 
Wanneer er een vraag komt m.b.t. richtlijnontwikkeling dan zal vanuit de functiegroep 
gereageerd worden door o.a. deelname of andere actie. Dit is afhankelijk van de vraag. 
 
De functiegroep heeft als voornemen om 1 keer in de 3 jaar een congres te organiseren.  
Andere jaren zal er een studiemiddag georganiseerd worden. 
In het voorjaar van 2017 wordt er een studiemiddag georganiseer met als onderwerp ‘Ethiek 
Werkt’. Het lectoraat van de Hogeschool Utrecht (Sabrina Keijnemans) heeft hiervoor een 
programma ontwikkeld. 
 
De functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk is voornemens 5 x per jaar bij 
elkaar te komen. Hiervoor is een jaarplanning gemaakt.  
Wanneer het aan de orde is zal er in sub groepjes vergaderd worden. Deze sub groepjes 
kunnen gevormd worden op basis van onderwerp, maar ook op de setting waarin de 
maatschappelijk werker werkzaam is. 
 
 
 
 
 
 
 
 


