
Nee, van SKJ ben je geen lid: daar regel je de registratie. 

Lid ben je wél van een beroepsvereniging. 

Als jeugdzorgwerker werk je op een ingewikkeld werkterrein. De vraagstukken zijn 
ingewikkeld, wat is het goede om te doen? Maar ook de context is complex, zeker 
met alle veranderingen.

Rechtsbijstandverzekering 

Als lid van de BPSW kun je 

voor 7,50 per kalenderjaar 

een rechts-bijstand-

verzekering voor tuchtrecht 

afsluiten. 

Je bent dan verzekerd tegen 

juridische kosten wanneer 

je te maken krijgt met het 

tuchtrecht. 

Meer informatie?
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BPSW

‘Beroepsvereniging?...  
...Maar ik ben toch al lid van het 

register?’

Het zijn als het ware twee krachtenvel-
den: de vragen van de cliënt en zijn of 
haar omgeving, en vragen die spelen 
op  het brede terrein van de jeugdhulp. 
Nieuwe wetten, nieuwe uitvoeringsprak-
tijken, veranderingen op het gebied van 
registratie, de noodzaak tot na- en bij-
scholing.

Als professional  sta je precies tussen 
deze krachtenvelden in, en vorm je als 
het ware het knooppunt. Dat betekent 
ook dat er van verschillende kanten aan 
je wordt getrokken. Het is dan belangrijk 
dat je stevig staat, en op het moment 
dat het lastig wordt, je ergens op kunt 
terugvallen. Een beroepsvereniging is 
zo’n plek. Deze ondersteunt samen met 
professionals de inhoudelijke ontwik-

keling van het beroep. Het is een plek 
waar jij als jeugdzorgwerker centraal 
staat. 

Een inhoudelijke vakbond

De beroepsvereniging van professio-
nals in het sociaal  werk (BPSW) heeft 
als doel om het beroep van sociaal 
werker, met alle specialisaties, te pro-
moten en te beschermen. De BPSW 
(voorheen NVMW) heeft bijvoorbeeld 
samen met professionals de beroeps-
code voor jeugdzorgwerkers geschre-
ven. Daarnaast houdt zij zich bezig met 
de beroepstandaarden: het beroeps- en 
competentieprofiel, de richtlijnen. Wat 
vinden we dat jeugdzorgwerkers moe-
ten weten en kunnen om kinderen en 
hun ouders optimaal van dienst te zijn? 

Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak 
met de jeugdzorgwerkers, zij hebben 
immers de belangrijkste stem waar het 
gaat over de ontwikkeling van het be-
roep!  De BPSW houdt daarnaast in de 
gaten dat wetten, regelingen en richtlij-
nen rekening houden met de speciale 
positie van jeugdzorgwerkers. De school 
van de BPSW organiseert trainingen en 
workshops over uiteenlopende thema’s. 
Als je daaraan deelneemt kun je re-
gisterpunten krijgen. Tot slot biedt de 
BPSW advies en steun aan de leden. 
Zie het maar als een soort inhoudelijke 
vakbond. Waar jeugdzorgwerkers zor-
gen dat cliënten tot hun recht komen in 
de samenleving, zorgt de beroepsver-
eniging dat professionals tot hun recht 
komen in de dagelijkse praktijk. 

Lid worden van 

de beroepsvereniging 

biedt verschillende 

voordelen... 

Lees het interview met Hans Timmerman >



Wie is Hans Timmerman?

“Ik werk al vanaf de jaren tachtig in de 
jeugdzorg als jeugdbeschermer, werk-
begeleider, coach en trainer. Werken 
in de jeugdbescherming is mooi, maar 
ook heel complex. Net als alle beroeps-
krachten in de jeugdzorg kreeg ik ook te 
maken met de verplichte registratie. In 
eerste instantie was het mij onduidelijk 
wat Stichting Kwaliteitsregister Jeugd-
zorg (SKJ) precies deed. Ik dacht dat ik 
door de registratie ‘lid’ van SKJ was en 
dat zij ook de inhoudelijke kant van het 
beroep voor hun rekening namen. 
Al snel werd duidelijk dat voor die in-
houdelijke kant een beroepsvereniging 
is. En dat die beroepsvereniging er niet 
alleen voor maatschappelijk werkers 
is, maar ook voor jeugdzorgwerkers en 
andere sociale beroepen. Ik heb via de 
beroepsvereniging de opleiding voor 
trainer beroepscode en tuchtrecht ge-
volgd. Dat heeft mijn interesse gewekt 
en ik ben toen ook lid geworden van de 
Beroepsvereniging van Professionals in 
Sociaal Werk (BPSW). In eerste instan-
tie vanuit  nieuwsgierigheid, maar ook 
omdat ik het belangrijk vind dat iemand 
de belangen van de jeugdzorgwerkers 
behartigt.” 

Waarom is lidmaatschap van de 

BPSW belangrijk?

“Binnen de jeugdzorg hebben we te 
maken met een aantal grote ontwikke-
lingen. De transformatie van het sociale 
domein, maar ook de vakinhoudelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast verandert de 
arbeidsmarkt, mensen wisselen steeds 
vaker van functie en werkgever. Wat dat 
betreft bevinden we ons op een kantel-
moment. Jeugdzorgwerker is nu echt 
een beroep. Tenminste, dat was het 
altijd al maar nu krijgt het steeds meer 
vorm door de opleidingen, beroepsre-
gistratie en de beroepscode. Dat biedt 
kansen om ons als autonome beroeps-
groep te ontwikkelen en profileren.”

“In mijn omgeving merk ik dat jeugd-
zorgwerkers nog lang niet altijd ge-
wend zijn aan de omslag die er wordt 
gemaakt. Het is verleidelijk om langs de 
zijlijn van die ontwikkelingen te blijven 
staan en er met een kritische blik naar te 
kijken. Lidmaatschap van een beroeps-
vereniging is binnen de jeugdzorg nog 
niet vanzelfsprekend. 
Maar wanneer je lid wordt kun je van 
binnenuit bijdragen aan de versterking 
van je beroep. Dat vraagt dat je bereid 
bent er in te investeren: tijd, energie en 
contributie. Met name de contributie kan 
best een drempel zijn. Het feit dat je als 
jeugdzorgwerker de eerste jaren tegen 
een gereduceerd tarief lid kan worden, 
heeft me wel over de streep getrokken. 
Ik draag het belang van het lidmaat-
schap ook uit naar mijn collega’s. Maar 
dan moet de beroepsvereniging wel wat 
te bieden hebben wat het voor jeugd-
zorgwerkers aantrekkelijk maakt om lid 
te worden.” 

Wat zie je als kansen en 

uitdagingen voor de BPSW?

“Naast de uitdagingen voor de jeugd-
zorgwerkers, ligt er in mijn ogen ook een 
uitdaging voor de beroepsvereniging. 
Nog veel informatie en opleidingsaan-
bod richt zich op maatschappelijk wer-
kers. Werken in een gedwongen kader, 
met ouders en kinderen is echt een heel 
andere context dan de vrijwillige hulp-
verlening. Het gedwongen kader roept 
vragen op. Bijvoorbeeld: er wordt sterk 
ingezet op Eigen kracht, vraag en op-
lossingsgericht werken, maar hoe doe 
je dat binnen een gedwongen kader? 
Ik denk dat er op dat terrein veel mo-
gelijk  is, maar we moeten dan wel sa-
men nadenken over hoe dat het beste 
vorm kan krijgen. De uitdaging ligt op 
het terrein van informatie en voorlich-
ting over alle ontwikkelingen. Maar ook 
op het aanbieden van opleidingen en  

 
bijeenkomsten die de werksetting van 
de jeugdzorgwerker centraal zetten, 
bijvoorbeeld over psychopathologie bij 
kinderen, vechtscheidingen en vele an-
dere jeugdzorg-specifieke zaken.”

Wat zou je beroepsgenoten mee 

willen geven?

Ik zou beroepsgenoten vooral willen 
bemoedigen. We hebben een relatief 
zware baan, al weet je nooit precies hoe 
zich dat verhoudt tot andere beroepen. 
Het doet pijn als “de Jeugdzorg” nega-
tief in het nieuws komt. Natuurlijk gaan 
er dingen fout en kan er veel beter, maar 
er gaat veel meer goed en dat blijft in 
de media vaak onder belicht. Net alsof 
we ons werk niet goed doen. Terwijl ik 
juist zie dat mensen zich met veel pas-
sie inzetten in heel complexe zaken. De 
registratie en het tuchtrecht kunnen bij 
medewerkers de reactie opleveren: “dit 
komt er ook nog bij”. Maar je kunt er ook 
anders naar kijken: het biedt een kans. 
Er gebeurt heel veel, en het is belangrijk 
om niet buitenspel te staan. Het gaat im-
mers over de inhoud van ons vak. Zorg 
dat je er bij bent. Zodat er niet alleen 
óver ons, maar mèt ons wordt gespro-
ken. Door lid te worden van de beroeps-
vereniging kun je elkaar ondersteunen. 
Erkenning hoeft niet alleen van buitenaf 
te komen, we kunnen ook beginnen met 
ons als beroepsgenoten onderling te 
verbinden en versterken. 

 Nu de beroepsvereniging zich inzet voor alle professionals in het sociaal 

werk, is het ook voor jeugdzorgwerkers interessant om zich aan te sluiten. 

Hans Timmerman is geregistreerd jeugdzorgwerker èn lid van de beroeps-

vereniging BPSW. Hij ziet voordelen aan het lidmaatschap, maar ook nog 

uitdagingen voor de beroepsvereniging. Daarom legden we zijn verhaal 

voor aan Lies Schilder, directeur van de BPSW. Zij legt uit hoe de beroeps-

vereniging inspeelt op de wensen uit het veld. 



Reactie van Lies Schilder, directeur van de BPSW

“Een inspirerend verhaal van een echte vakman! Hans maakt inzichtelijk dat 

jeugdzorg een echt beroep aan het worden is, een heel mooi beroep ook. 

Dit vraagt wel iets van beide partijen: de jeugdzorgwerker zelf én de BPSW. 

De jeugdzorgwerker kan er voor zorgen dat ze ‘er bij zijn’ en de BPSW doet 

er goed aan zich meer te verdiepen in het gedwongen kader. Door ons met 

elkaar te verbinden slaan we twee vliegen in een klap!”  

Hans heeft het over het ‘beharti-

gen van de belangen van jeugd-

zorgwerkers’. Doen jullie dat en 

op welke manier?

“Hierboven staan al een meerdere 
zaken genoemd zoals informatievoor-
ziening, kennisuitwisseling, kwaliteits-
bewaking, netwerken, ondersteuning, 
scholing, en korting op een rechtsbij-
standverzekering, etc. Daarnaast biedt 
de BPSW gewoon een plek waar je 
als jeugdzorgwerker jezelf kunt zijn en 
verder ontwikkelen. De BPSW behar-
tigt de belangen van jeugdzorgwerkers 
ook actief op landelijk niveau. We heb-
ben bijvoorbeeld letterlijk mee kunnen 
schrijven aan de Jeugdwet en zo mee 
bewaakt dat de professionalisering 
van de jeugdzorgwerkers daarin goed 
is verankerd. Daarnaast adviseren we 
SKJ op het gebied van registratie en 
accreditatie van de jeugdzorgwerkers 
en zijn nauw betrokken bij de ontwik-
keling van richtlijnen. Ook zijn we actief 
in het landelijke Programma Profes-
sionalisering Jeugdhulp & Jeugdbe-
scherming (PPJ&J). Daarbinnen heeft 
de BPSW de leiding over een aantal 
belangrijke projecten voor (ook) jeugd-
zorgwerkers, zoals  de ontwikkeling van 
een competentieprofiel, de formulering 
van registratie eisen en het maken van 
een beroepscode voor de brede groep 
jeugdhulpverleners op HBO niveau.”  

Hans stipt aan dat het werken 

in vrijwillig kader heel anders is 

dan werken in gedwongen kader. 

Hoe wordt daarop ingespeeld?

“De BPSW besteedt hieraan de laat-
ste jaren steeds meer aandacht. Bij-
voorbeeld naar aanleiding van de 
ontwikkeling van de beroepscode, 
registratie-eisen, en het tuchtrecht 
voor de jeugdzorgwerker. Ook heeft dit 
een plek in de scholing die de BPSW 
jeugdzorgwerkers biedt. Met SKj zijn 
we in gesprek over de vraag hoe we 

op dit gebied ook kunnen leren van de 
tuchtzaken die bij SKJ spelen. Maar 
het mes snijdt ook hier aan twee kan-
ten. We hebben ook de praktijkkennis 
van jeugdzorgwerkers zoals Hans no-
dig om de kwaliteit van werken in ge-
dwongen kader verder te kunnen ont-
wikkelen. Dus hoe meer zij zich bij ons 
aansluiten, des te beter ons aanbod op 
ook dit gebied wordt. Overigens draagt 
ook onze functiegroep reclasserings-
werkers daaraan haar steentje bij.” 

Hans geeft aan dat hij het be-

langrijk vindt dat de beroepsver-

eniging wat te bieden heeft. Wat 

hebben jullie in de aanbieding 

– specifiek voor jeugdzorgwer-
kers?

“Zoals gezegd geven wij hun de eerste 
twee jaar een aantrekkelijke korting op 
het lidmaatschapstarief. Ook geven we 
regelmatig de – door deelnemers zeer 
gewaardeerde -  training ‘Introductie 
beroepscode en tuchtrecht voor de 
jeugdzorgwerker’, bijvoorbeeld weer 
op 6 april a.s. Deelnemers krijgen hierin 
een introductie in de beroepsethiek van 
de jeugdzorgwerker en informatie over 
hun beroepscode en tuchtrecht. Ook 
verdiepen zij zich in de aanpak van be-
roepsethische vragen en dilemma’s die 
hen bezig houden. Bijvoorbeeld: wat 
doe je als jouw leidinggevende iets van 
je vraagt dat in strijd is met de beroeps-
code? Of: hoe reageer je wanneer je 
uitkeringsfraude signaleert in een ge-
zin? Leden krijgen op deze training een 
korting van meer dan 30%.”



https://skjeugd.nl/
media/downloads/

Factsheet_tuchtre-
cht_klachtrecht.
pdf

Inzien Beroepscode  
voor jeugdzorgwerkers 

en downloaden 
Beroepsethiek als kompas
in de jeugdzorg

SKJwww.skjeugd.nl

De BPSW heeft een uitgebreid Jeugdzorg-scholingsaanbod over bijvoorbeeld beroepscode, tucht-
recht, train-de-trainer, en een training voor managers rond professionele autonomie. De scholingen 
kunnen op individueel niveau gevolgd worden (zie BPSW-agenda), maar ook op maat en incom-
pany gegeven worden zodat getraind kan worden binnen de eigen praktijk, organisatiecultuur en 
ervaringen.

Als lid van de BPSW ontvang je aantrekkelijke korting op trainingen en bijeenkomsten. Bovendien 
zijn de meeste trainingen geaccrediteerd en dat betekent dat je door deel te nemen punten verza-
melt voor (her-) registratie!

De BPSW-school staat voor innovatief leren in een veranderende maatschappij door leren, be-
grijpen, doen en interactie. Bij de BPSW-school kun je trainingen, congressen, gastcolleges en 
mastearclasses volgen. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je aan de slag met jouw per-
soonlijke leerdoelen, binnen jouw specifieke werkveld. Deskundige trainers begeleiden je hierbij. 

De onderwerpen zijn heel divers, zoals:
•    Richtlijnen
•    Professionalisering 
•    Beroepscode
•    Beroepsprofiel 
•    Tuchtrecht
•    Beroepsethische dilemma’s 
•     Actuele maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit,  

suïcide, WMO, etc. 

De BPSW - school brengt je verder in sociaal werk en dichterbij het 
realiseren van je ambities!

Ben je jeugdzorgprofessional?

www.nvmw.nl/bpsw-school

BPSW lid worden?
Wanneer je geregistreerd bent bij SKJ, kun je 

nu extra voordelig kennismaken met de BPSW. 

De eerste twee jaar betaal je slechts 55 euro per 
jaar. Meer informatie en/of aanmelden?


