“Open” Intervisiegroep voor sociaal werkers in Utrecht - doet u mee?
Werken binnen het sociaal werk brengt dilemma’s met zich mee. Het werk vraagt een houding waarin
introspectie en reflectie bij de professional een continue proces is.
Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de
mogelijkheid bieden aan sociaal om deel te nemen aan begeleide intervisie.
De intervisiegroep komt op jaarbasis 6 keer per jaar bijeen in Utrecht van 16.00 tot 18.00 (of van 1719) en kan bestaan uit 6 tot 8 deelnemers. De intervisie wordt begeleid door een ervaren intervisor
met affiniteit en bekendheid op het terrein van het sociaal werk.
De kosten van deze 6 bijeenkomsten per jaar bedragen € 290,00 en betreffen de kosten van de
begeleider; de ruimte en catering wordt aangeboden door de BPSW. Niet-BPSW leden betalen het
dubbele tarief. Als u zich inschrijft verbindt zich in ieder geval voor een jaar met deze groep. In overleg
met de deelnemers wordt de dag voor de intervisie en de jaarplanning vastgelegd. We willen van start
met een nieuwe groep in het eerste kwartaal van 2020. Wanneer u aan deze groep blijft deelnemen
voldoet u in bijna 3 jaar aan de reflectiepunten die het beroepsregister Registerplein heeft vastgelegd
voor de kamers Maatschappelijk werk en sociaal agogisch werk. Vanzelfsprekend draagt deze
intervisie ook bij aan de 20 intervisieactiviteiten die in het Register van Sociaal Werkers aan de orde
is. Zodra er 6 aanmeldingen zijn, dan kan de groep van start gaan. Heeft u vragen of wilt u zich
opgeven? Mail dan met onze BPSW school via bpswschool@bpsw.nl o.v.v. intervisie sociaal werk.

Over de BPSW, de BPSW school en de professionele standaard
Over de BPSW
De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Zij biedt onderdak aan onder
meer maatschappelijk werkers, professionals in wijkteams, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal
agogisch werkers. Ook andere beroepsgroepen in het sociaal werk zijn van harte welkom.
Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan
professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en
profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden.
Over de BPSW school
De BPSW-school biedt trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie op thema’s waarin
beroepsethiek, professionele standaard en professionele autonomie belangrijke thema’s zijn.
Daarnaast geeft de BPSW school ruimte aan thema’s en onderwerpen die in het reguliere
onderwijsprogramma onder druk staan, zoals het bespreken van seksualiteit binnen de hulpverlening,
bieden we trainingen rond specifieke methodieken, zoals “Werken in de digitale samenleving” of
agressie regulatie. Tevens bieden we actuele kennis aan in de vorm van masterclasses rond privacy en

geheimhouding, wetgeving én bieden we specifieke nascholingsprogramma’s voor bijvoorbeeld
sociaal werkers in de zorg, of in het bedrijfsmaatschappelijk werk.
Over de Professionele standaard
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in
de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de
Beroepscode voor Maatschappelijk werkers, Beroepscode van Agogisch werkers, De Beroepscode van
Jeugdzorgwerkers en de Beroepscode van de Jeugd en Gezinsprofessional. Daarnaast is de BPSW
mede-eigenaar van de Beroepscode voor Sociaal Werkers. Het is ook de beroepsvereniging die
richtlijnen (mede) ontwikkelt autoriseert die daarmee een werking hebben voor alle sociaal werkers.
De beroepscode en de richtlijnen vormen samen de professionele standaard – waar sociaal werkers
mee moeten kunnen werken.

