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Samenvatting overleg Functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg d.d. 23 mei 2018 

Tijdens de eerst functiegroepbijeenkomst zijn de volgende punten aan de orde geweest:  

De benaming voor de groep professionals in de Gehandicaptenzorg 
De nieuwe naam wordt: Begeleiders Gehandicaptenzorg. De verwachting is dat de agogen 
gehandicaptenzorg zich hierin het best zullen herkennen. 
 
De overlegstructuur en de verdeling van de taken  
De functiegroep komt 6x per jaar bij elkaar. Er is voorlopig een gedeeld voorzitterschap, een 
gedeelde taak voor de verslaglegging en een vraag vanuit het bestuur van de BPSW voor toetreding 
van een functiegroeplid tot het bestuur. 
 
PR, vakblad Sociaal Werk en lid worden van de BPSW 

1. Een van de functiegroepleden houdt zich bezig met de pagina van/voor Begeleiders 
Gehandicaptenzorg op de website van de BPSW. Hierop komt onder meer informatie over 
waar de functiegroep mee bezig is, wat de doelen zijn, nieuwtjes, bijeenkomsten e.d.  

2. Het vakblad Sociaal Werk heeft interesse in de ‘Begeleiders Gehandicaptenzorg’. Jolanda 
heeft contact met de redactie van het vakblad over de verdere uitwerking hiervan. 

3. Gekeken wordt naar een wervende tekst om collega’s te motiveren lid te worden van de 
beroepsvereniging. 

 
De ontwikkelingen binnen de Richtlijnen VG-sector 

1. Stichting Kwaliteits Impulz Langdurige Zorg (SKILZ), het kwaliteitsinstituut voor langdurige 
zorg, is onlangs opgericht. Het meerjarenprogramma Verstandelijk gehandicapten valt hier 
ook onder. 

2. T.b.v. de ontwikkeling kwaliteitsstandaarden VG-sector is de Interdisciplinaire stuurgroep 
kwaliteitsstandaarden VG ingesteld. Hierin zijn NVAG, NVO, NIP, V&VN vertegenwoordigd. 
Daarnaast wordt de BPSW uitgenodigd voor deze stuurgroep om de begeleiders 
gehandicaptenzorg een stem te geven.  

3. Er wordt een subsidieaanvraag gedaan voor een aantal richtlijnen. Bij volgende richtlijnen 
wordt een afvaardiging vanuit de BPSW betrokken. 

4. Deze richtlijnen lopen momenteel: Probleemgedrag, Zeggenschap en inclusiviteit, 
Downsyndroom, Slik- en voedingsproblemen, visuele beperkingen. 

5. Voor de richtlijn Visuele beperkingen zijn nog vacatures. Aanmelden kan via 
secretariaat@bpsw.nl.  

6. Jolanda Winters wil kenniskringen opzetten rond thema’s waarvoor richtlijnen worden 
ontwikkeld.  

7. Jolanda is vanuit de BPSW de contactpersoon voor de ontwikkeling van richtlijnen 
gehandicaptenzorg: jwinters@bpsw.nl  

 
Prijsvraag 
De functiegroep is op zoek naar een pakkende naam voor het project. Hiervoor zal een prijsvraag 
uitgeschreven worden. 
 
Pizzasessies 
Hier lijken vanuit praktisch oogpunt weinig mogelijkheden voor. Inmiddels zijn deze geannuleerd en 
wordt gekeken naar een andere vorm om bij elkaar te komen. 
 
Nieuwe agendapunten 

1. Registratie van het beroep 
2. Wensen van de groep o.b.v. de Cirkel van Verlangen (zie website en dropbox) 
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