Zomeractie beroepsregistratie
register Sociaal Werkers
maak kans op een gratis workshop van € 1.500!
Zorg dat deze zomer 20 sociaal werkers van jouw organisatie zich registreren in het register
Sociaal Werkers1 bij Registerplein en win een gratis workshop van Sociaal Werk Versterkt.
De eerste 10 organisaties winnen een workshop naar keuze. Minder dan 20 sociaal werkers in dienst?
Sla de handen ineen met een collega-organisatie in de regio en win samen. De actie loopt tot
21 september 2018, dus wees snel!
Dit valt er te winnen…!
Is jouw organisatie een van die 10 organisaties? Dan kun je kiezen uit twee workshops:
• Workshop 1: Gericht werken aan vakmanschap. Beroepsregistratie: met het
beroepscompetentieprofiel van ontwikkelplan naar actie.
• Workshop 2: Ethische dilemma’s hoe pak je ze aan? Hoe ga je om met ethische dilemma’s,
hoe leer je ervan en hoe kan de beroepscode je helpen.
De workshop vindt plaats in het najaar van 2018 op een locatie van je organisatie. Er is plek
voor maximaal 20 deelnemers. De workshops worden begeleid door professionele begeleiders
en duren 2,5 uur.

Hoe werkt de zomeractie?
Tussen 1 juli en 21 september 2018 registreren minimaal 20 professionals van jouw organisatie
zich bij Registerplein.
1. Je informeert je sociaal werkers over de registratie bij Registerplein.
2. Sociaal werkers registreren zich in het Register Sociaal Werkers bij Registerplein.
(De werkgever kan dat niet voor hen doen.)
3. Als werkgever houd je bij welke sociaal werkers zich registreren en dit overzicht
mail je naar info@registerplein.nl o.v.v. Zomeractie SWV.
4. Je regelt samen met SWV een aantal praktische zaken: datum afstemmen, een ruimte
bij je eigen organisatie, je geregistreerde collega’s uitnodigen.
Als er bij Registerplein voldoende registraties zijn van jouw organisatie, nemen we contact
met je op voor het plannen van de workshop.

Vragen over de actie?
Voor meer informatie over de inhoud en organisatie van de workshop kun je terecht bij:
Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl, 06 22 07 37 45
Marije van der Meij: vandermeij@sociaalwerk.nl, 06 40 17 42 52

Inspiratie opdoen? Bekijk de verhalen op de website van SWV
Het register Sociaal Werkers is voor sociaal werkers die werken in het werkgebied welzijn
en maatschappelijke dienstverlening, ongeacht de cao waaronder zij vallen.
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Het programma Sociaal Werk Versterkt zet zich in voor sterk vakmanschap van sociaal
werkers. Partners zijn: CNV, FNV, BVjong, BPSW, MBO raad, Vereniging Hogescholen,
Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Movisie, LOC zeggenschap in zorg,
Werkplaatsen Sociaal Domein.

