
BPSW in het 
jeugddomein

‘Wij laten de mening van de beroepsgroep horen’
“Ik vind het een enorme meerwaarde dat we als jeugd- en gezins-
professionals in een vereniging zitten waarin ver schillende functies 
binnen het sociaal domein zijn vertegenwoordigd. Zo kunnen we ons 
steviger ontwikkelen als professionals. Als er discussies spelen in de 
maatschappij, laten wij de mening van de beroepsgroep horen. En bij 
politieke beslissingen als het decentraliseren van de zorg, zitten wij 
graag aan tafel om mee te praten over de uitvoering. Wij hebben daar 

als professionals uiteindelijk toch de beste 
kijk op. Hoe meer leden de BPSW heeft, hoe 
meer slagkracht we hebben.”
Ingrid Wood,  
jeugd- en gezins professional  
en bestuurslid van de BPSW 

BPSW is dé beroepsvereniging van jeugd- en gezinsprofessionals, 
maatschappelijk werkers en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun 
belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk.

           ‘Wij laten de   
   mening van de  
beroepsgroep horen’

Functiegroep Jeugd
Binnen de BPSW is een functiegroep actief die zich 
inzet voor de belangen van de leden die in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming werken. De kernleden van de 
functiegroep wisselen kennis en ervaring met elkaar uit, 
ondersteunen elkaar en gaan in gesprek met andere 
professionals (gedrags wetenschappers, juristen 
enzovoort). Ze proberen op verschillende niveaus beleid 
te beïnvloeden en organiseren bijeenkomsten om 
collega’s met elkaar in contact te brengen met als doel 
de professio naliteit te vergroten. Ook nemen ze stelling 
om ervoor te zorgen dat professionals kunnen doen 
waarvoor ze voor dit vak gekozen hebben: er zijn voor 
de kinderen en hun gezinnen. Meer informatie 

Verschil SKJ en BPSW 
Voor professionals in de jeugdhulp is het verschil tussen 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en BPSW niet 
altijd even helder. Wij leggen het hier graag uit!

https://www.bpsw.nl/functiegroep-jeugd-van-de-bpsw/
https://www.bpsw.nl/over-bpsw/bpsw-skj/


Spreekuur voor juridische en ethische vragen
Als je geregistreerd bent bij SKJ en/of lid bent van de 
vereniging kun je met vragen terecht bij de stafmedewerkers 
van het verenigingsbureau. Zij geven antwoord op prak-
tische, ethische en juridische vragen. Als zij het niet weten... 
dan zoeken ze net zo lang door tot je antwoord op je vragen 
hebt.  Meer informatie 

Voor zelfstandigen 
Ben jij zelfstandige in de jeugdhulp? De BPSW biedt 
uitgebreide informatie over ondernemen in het sociaal werk. 
Je kunt bij ons dus ook terecht voor vragen over de AVG, 
advies over verzekeringen, uitleg over belastingzaken en  
nog veel meer! 

Kennismakingstarief en kortingen
Professionals die werken in de jeugdhulp en jeugd-
bescherming kunnen voordelig kennismaken met de BPSW. 
De eerste twee kalenderjaren betaal je slechts € 55. Dat 
levert je alleen vanwege het vakblad (regulier abonnement  
€ 87) al een enorme korting op! Na twee jaar betaal je  
€ 124 per jaar, naast je registratie bij SKJ. Als je één keer per 
jaar een training of masterclass volgt bij de BPSW school, 
dan heb je samen met het gratis vakblad je contributie 
alweer terugverdiend. En dat is dan nog los van de publi-
caties die je of met flinke korting, of zelfs gratis krijgt. Zoals 
de handreiking Privacy en Geheimhouding. In de jeugdhulp 
en jeugdbescherming een onmisbaar document, en volledig 
gratis te downloaden als PDF voor leden van de BPSW. 
Meer informatie en aanmelden 

Vragen?
Neem dan contact op met Jurja Steenmeijer via  
jsteenmeijer@bpsw.nl. Zij is stafmedewerker Jeugd bij de 
BPSW en is er speciaal voor professionals in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming. 

Rechtsbijstandverzekering voor tuchtrecht 
Een belangrijke verzekering voor professionals is een 
rechtsbijstandverzekering voor het tuchtrecht. Deze 
verzekering biedt juridische ondersteuning van een 
advocaat. Het is niet verplicht om je door een jurist te laten 
bijstaan bij een tuchtklacht, maar uit ervaringen van anderen 
weten we inmiddels hoe prettig het is om er niet alleen voor 
te staan. Deze verzekering kun je voordelig afsluiten bij je 
lidmaatschap. Meer informatie  

BPSW school
De beroepsvereniging heeft een eigen school, waar trainingen, workshops en 
masterclasses gegeven worden. Zoals de training Professionele Standaarden en 
Beroepsethiek, die voor sommige professionals verplicht is om in de eerste her-
registratie te volgen. Maar ook masterclasses over bijvoorbeeld Privacy en Geheim-
houding en de training Intervisie voor Jeugdzorgwerkers zijn waardevolle bijeen-
komsten waarin jouw handelen als professional versterkt wordt.  Meer informatie 

BPSW-leden ontvangen 
het vakblad gratis. 

Vakblad Sociaal Werk
Vakblad Sociaal Werk signaleert, analyseert, 
rappor teert en informeert. En presenteert leerzame 
ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maat - 
schappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals 
en sociaal agogen zich bevinden.

Als lid van 
de BPSW 

krijg je flinke 
korting

bpsw.nl
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