
 

 

 

BPSW-pizzasessie op locatie. We komen naar je toe!  
 
Samen met professionals zet de BPSW zich in voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging 
van mbo (4)- en hbo-begeleiders in de gehandicaptenzorg.  
 

Met collega’s verkennen wat nodig is 
Als BPSW horen we graag hoe we begeleiders gehandicaptenzorg het beste kunnen ondersteunen. 
Wat hebben zij nodig om hun cliënten goede zorg te kunnen bieden? Bij de BPSW hebben de 
begeleiders een eigen functiegroep. Hierin zitten begeleiders van verschillende organisaties uit het 
hele land. Waar moeten zij hun aandacht op richten volgens hun collega’s? Tijdens pizzasessies 
verkennen we dit rondom actuele thema’s, zoals: 

• ontwikkeling van richtlijnen voor de sector: op dit moment zijn begeleiders van de 
functiegroep betrokken bij de ontwikkeling van verschillende richtlijnen. Bijvoorbeeld bij 
gedragsproblematiek, bij slik- en voedingsproblemen en bij een visuele beperking; 

• beroepsethische dillema’s: hoe ga je ermee om en hoe kan de beroepscode voor sociaal 
agogen daarbij helpen; 

• beroepsregistratie: registratie als middel om te blijven werken aan professionele ontwikkeling. 
Nice to have of need to have?   

 
Met de uitkomsten van de pizzasessies maakt de functiegroep een plan van aanpak waar zij de 
komende periode samen met het werkveld mee aan de slag gaat. 
 

Wat gaan we doen 
Een pizzasessie duurt 2 ½ uur met daarin een pauze om te genieten van een heerlijke pizza. Zo kan 
een pizzasessie eruitzien (we stemmen hierover graag vooraf met je af!). 
- introductie BPSW 
- thema’s: richtlijnen, beroepscode, beroepsregistratie 
- verkenning met ‘cirkel van verlangen’: wat verwacht je van de BPSW en de functiegroep 
- afronding 
 

Organiseer jij met ons een pizzasessie?  
Pizzasessies organiseren we samen met én bij organisaties waar mbo (4)- en hbo-begeleiders 
gehandicaptenzorg werkzaam zijn. Als jij voor een ruimte zorgt en voor minimaal 8 en maximaal 16 
begeleiders, dan zorgen wij voor:  

• een oproep voor de begeleiders in je organisatie 
• een gespreksleider tijdens de pizzasessie 
• lekkere pizza’s tijdens de sessie 
• terugkoppeling (‘cirkel van verlangen’) van de sessie  

 
Wil je meer informatie en/of aanmelden? Neem dan contact op met: Jolanda Winters, 
jwinters@bpsw.nl,  06 5120 2436  
 


