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Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Beroepsvereniging van
Professionals in Sociaal Werk (BPSW), gevestigd aan de Leidseweg 80 in Utrecht, aan
gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en
diensten die u op of via de website www.bpsw.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen:
informatie). Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de BPSW?
Neem dan contact met ons op via info@bpsw.nl.
1. Algemene Voorwaarden
1.1.1 De BPSW neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling
en bij het onderhoud van de op de website www.bpsw.nl verstrekte informatie,
echter kan de BPSW niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist,
compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook
uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hier kunt u verder geen rechten aan
ontlenen.
1.1.2 De inhoud van de website www.bpsw.nl kunt u gebruiken om een beter beeld te
krijgen van de beroepsvereniging en van beroepsontwikkeling en kan helpen bij
het vormgeven en tenuitvoerlegging van uw beroep, maar kan niet worden
opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website www.bpsw.nl is
op eigen risico en voor eigen rekening. Uitvoeringsorganisatie BPSW is niet
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van
(of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs,
scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie,
tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de BPSW.
1.1.3 Iedere aansprakelijkheid van de BPSW is beperkt tot het in totaal door de BPSW
aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de
BPSW niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding
geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
1.1.4 BPSW is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking,
schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van
elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor
elektronische communicatie en transmissie van virussen.
1.1.5 De BPSW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt
van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
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1.1.6 De BPSW is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door
de gebruiker zijn verstrekt.
1.1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene
voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of
vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de
inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de BPSW deze
algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook
beschikbaar op de website.
1.2. Links naar en van andere websites
De website biedt links naar externe websites en aanbieders. Uitvoeringsorganisatie
BPSW is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar
wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van de BPSW.
1.3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten
bij de BPSW of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar
hebben gesteld aan de BPSW. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en
onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te
maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder
voorafgaande toestemming van de BPSW.
1.4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse
wetgeving.
Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.
Uitvoeringsorganisatie BPSW behoudt zich het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Voorwaarden Lidmaatschap
2.1

Leden van de vereniging kunnen zijn professionals woonachtig in een Nederlands
taalgebied die voldoen aan tenminste een van de volgende voorwaarden:




2.2

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.
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.
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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.
Buitengewone leden mogen het logo van de BPSW niet gebruiken

2.3 Rechten
2.3.1 (Buitengewoon)Leden werken actief aan beroepsontwikkeling in diverse
werksectoren en regio’s. Zij leveren daarmee een directe bijdrage aan gesignaleerde
vragen en problemen. Alle leden kunnen actief meepraten, denken en ontwikkelen
binnen de vereniging.
2.3.2 (Buitengewoon)Leden controleren het bestuur van de vereniging, nemen deel aan de
algemene ledenvergaderingen, commissies, functiegroepen en regionetwerken.
2.3.3 (Buiengewoon)Leden ontvangen gratis of met aantrekkelijke korting relevante
informatie over ontwikkelingen, methodieken en werkwijzen via de website, de
nieuwsbrief, congressen, symposia en studiedagen. Bovendien kunnen leden
inhoudelijke vragen stellen over hun werk. Ook ontvangen leden het Vakblad Sociaal
Werk (voorheen Maatwerk) dat in samenwerking met uitgeverij BSL aan leden wordt
aangeboden. Uw naam en adresgegevens worden voor dit doel ter beschikking
gesteld aan BSL.
2.4 Plichten: Beroepscode en tuchtrecht
Maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker of sociaal agoog bent u niet zomaar, ook al is het
geen beschermd beroep. Als u lid bent van de BPSW verplicht u zichzelf de Beroepscode
voor de maatschappelijk werker, de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker /Jeugd- en
gezinsprofessional of de Beroepscode voor de Sociaal Agoog na te leven en stelt u zich
hieraan toetsbaar op. Leden onderschrijven het Beroepsprofiel, de Beroepscode en het
tuchtrechtreglement. (Dit geldt niet voor buitengewone leden, zij vallen niet onder het
tuchtrecht.)
2.5 Duur lidmaatschap
Het (buitengewoon)lidmaatschap van de BPSW wordt altijd aangegaan voor de duur van het
hele kalenderjaar en telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Uw lidmaatschapstarief kan
overgaan in een ander tarief – zoals ook benoemd in het overzicht van de
lidmaatschapstarieven. Lidmaatschappen kunnen met toestemming van de ALV worden
geïndexeerd.
2.6 Herroepen lidmaatschap
Herroepen van inschrijving als lid is mogelijk binnen 7 werkdagen door het online
contactformulier op www.bpsw.nl in te vullen, met duidelijke vermelding van de term
herroeping.
2.7 Beëindiging lidmaatschap
Het (buitengewoon)lidmaatschap kan alleen schriftelijk (via de post of per e-mail) en uiterlijk
1 maand voor de start van het nieuwe verenigingsjaar – dus voor 1 december – opgezegd
worden, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Zegt u na 1 december op, dan
geldt een contributieplicht tot 31 december van het volgende jaar. Na opzegging ontvangt u
een ontvangstbevestiging. Deze geldt als opzeggingsbewijs.
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2.8 Openbaarheid van lidmaatschap
Indien de BPSW schriftelijk een vraag krijgt of een specifieke professional in sociaal werk lid
is van de vereniging beantwoorden wij deze vraag mits de aanvrager in de aanvraag
zijn/haar eigen naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres heeft vermeld. De BPSW
verstrekt geen NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), maar geeft aan de aanvrager een
ontkennend (nee) of bevestigend (ja) antwoord. Dit geldt niet voor buitengewone leden, zij
vallen niet onder het tuchtrecht.

