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In verband met de leesbaarheid is bij woorden als 'maatschappelijk werker' voor de mannelijke vorm 
gekozen. Uiteraard worden hier zowel mannen als vrouwen bedoeld. 
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VOORWOORD 
 
 
Beste geregistreerde en anderszins geïnteresseerde lezer, 
 
 
Het afgelopen jaar heeft voor het Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers in het teken gestaan 
van het Project Herziening Beroepsregister/Phebe. De herziening van het Beroepsregister is nodig in 
verband met de veranderingen in de samenleving en de behoefte aan heldere procedures, regels en 
meetbare kwaliteit. De eerste grote stap is gezet door het ontkoppelen van de beroepsregistratie en het 
lidmaatschap van de NVMW, hoewel dit op zich geen deel uitmaakt van het project Phebe. Het formele 
besluit om te ontkoppelen werd namelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVMW 
genomen op 23 november 2005. De feitelijke verzelfstandiging van het Beroepsregister zal geleidelijk 
aan in de loop van dit jaar vorm krijgen. 
 
De ontkoppeling heeft als gevolg dat ingeschrevenen bij het beroepsregister geen lid meer behoeven te 
zijn van de NVMW. Wel wordt dit lidmaatschap sterk aanbevolen! Ook hebben beide besturen de 
intentie uitgesproken om intensief met elkaar te blijven samenwerken om gezamenlijk een sterke positie 
van het beroepsregister en de beroepsvereniging te realiseren. 
 
De in verschillende werkgroepen uitgewerkte voorstellen werden op 31 mei 2006 aan een groep experts 
gepresenteerd. In de voorstellen zijn onder andere de opleidingseisen voor toelating aangescherpt, 
worden aan de kwaliteit van de bijscholingen striktere eisen gesteld en gelden er nieuwe normen voor 
intervisie, supervisie en werkbegeleiding. Tijdens deze bijeenkomst is door de deskundigen bijzonder 
positief gereageerd op de veranderingen en de concrete voorstellen worden in september 2006 aan het 
bestuur van het Beroepsregister voorgelegd. 
 
Hoewel de concrete besluiten bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet genomen zijn, tekent zich 
wel af dat het beroepsregister met deze veranderingen klaar is voor de toekomst! 
Het beroepsregister “nieuwe stijl” zal een belangrijke bijdrage leveren aan een duidelijker profiel van 
waar het maatschappelijk werk voor staat! 
 
 
(pasfoto) Wim Rijnders 

Waarnemend-voorzitter Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers 
 
 





Inleiding  
 
Voor u ligt het Vademecum 2006-2007 van het beroepsregister van maatschappelijk werkers. Het 
woord ‘vademecum’ is afkomstig uit het Latijn en is samengesteld uit de woorden 'vade' 'mecum', 
hetgeen letterlijk betekent “Ga met mij”.  
Volgens Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, is een vademecum “een boek van klein 
formaat en beknopte inhoud bestemd als leidraad”; een wegwijzer dus. Met dit boekje in de hand hopen 
wij u de weg te wijzen in het land dat 'Beroepsregistratie' heet. 
 
Het vademecum is vooral bedoeld om u op de hoogte te stellen van de werking en ontwikkelingen in het 
beroepsregister, maar ook als een stimulans voor de groei van het beroepsregister, als gids voor post-
HBO cursussen en als hulpmiddel bij het netwerken. Omvang en formaat zijn daarom zo gekozen, dat 
in ieders koffer, tas of rugzak wel een plaatsje te vinden is voor dit vademecum. 
 
In deze jaarlijkse uitgave van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers vindt u onder 
meer een uitgebreide toelichting op de werking en werkzaamheden van het beroepsregister. Wanneer u 
dit vademecum doorneemt zal duidelijk worden wat begrippen als toelatingsvoorwaarden, 
onderhoudscriteria, (registratie)categorie, (register)punten, periodieke controle, activiteitenformulier, 
cursus-, reflectie- of verzameltraject betekenen. 
 
Wat zegt Van Dale over registreren? 
re·gis·tre ·ren (ov.ww.)  

1 vastleggen met behulp van een instrument  

2 in de geest vastleggen => waarnemen  

3 in een register schrijven  

4 de registers toepassen (van een orgel)  

 
Met betrekking tot de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers zijn uitleg 1 en uitleg 3 van 
toepassing: de systematiek van het beroepsregister is het instrument waarop gedoeld wordt (uitleg 1) 
en alle geregistreerden worden vastgelegd in het relatie- en informatiebeheersysteem (uitleg 3). 
 
Met het beroepsregister van maatschappelijk werkers wil de Nederlandse Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers/NVMW een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg. Het beroepsregister streeft 
namelijk naar een doorlopende borging van behoud en ontwikkeling van de beroepskwalificaties van 
maatschappelijk werkers. Dit komt tot uitdrukking in de voorwaarden bij toetreding 
(toelatingsvoorwaarden) en de voorwaarden voor voortzetting van de beroepsregistratie (de 
zogenoemde onderhoudscriteria). De kwaliteit van het beroepsregister en de meetinstrumenten zijn 
voortdurend punten van aandacht tijdens de vergaderingen van het bestuur van de Stichting 
Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers.  
 
Opleidingsinstituten kunnen met hun opleidingsaanbod een bijdrage leveren aan het  
kwaliteitsinstrument dat 'beroepsregistratie' heet. 
 
De NVMW en de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk werkers brengen het beroepsregister 
onder de aandacht bij maatschappelijk werkers, werkgevers en opleidingsinstituten. Werkgevers 
hebben er namelijk alle belang bij dat hun medewerkers voldoen aan objectieve kwaliteitsnormen. 
Steeds meer werkgevers geven aan bereid te zijn de beroepsregistratie van hun maatschappelijk 
werkers voor hun rekening te willen nemen. Lidmaatschap van de beroepsvereniging vinden zij echter 
veelal een eigen verantwoordelijkheid van de maatschappelijk werker zelf. Daarom is de (financiële) 
ontkoppeling van lidmaatschap van de beroepsvereniging en beroepsregistratie, die per 1 juli 2006 is 
doorgevoerd, een interessante ontwikkeling; tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 
2005 hebben de leden hiertoe besloten. 
Vanzelfsprekend zijn NVMW en beroepsregister van mening dat elke zichzelf respecterende 
geregistreerd maatschappelijk werker lid zou moeten zijn van de beroepsvereniging, ook al is men 
daartoe niet verplicht. Lidmaatschap van de NVMW wordt daarom ten zeerste aanbevolen.  
 
Elk jaar kent het vademecum een ander thema. Dit jaar staat het vademecum in het teken van het 
project Phebe. Momenteel houdt een projectgroep zich bezig met Phebe: Project Herziening 
Beroepsregister. Zo’n vijftien jaar na de oprichting van het beroepsregister is een start gemaakt met 



onderzoek door deze projectgroep. De projectgroep onderzoekt in hoeverre en op welke punten het 
beroepsregister aanpassing behoeft. Het handhaven en verbeteren van kwaliteit van het register is 
hierbij leidend. De meetinstrumenten zijn inmiddels uitgebreid aan de orde gekomen. Over de 
uitkomsten van het project en wat dit voor gevolgen heeft voor het beroepsregister hopen wij u in het 
volgende vademecum meer te kunnen vertellen. In hoofdstuk 1 leest u meer over Phebe. 
 
Zoals elk jaar bevat het Vademecum 2006-2007 een aantal vaste onderdelen, waarin essentiële zaken 
binnen het beroepsregister van maatschappelijk werkers aan bod komen. 
De volgorde van deze onderdelen is echter gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. 
In hoofdstuk 1 leest u een bijdrage van Hetty Vos over Phebe. Hetty is als stafmedewerker werkzaam 
bij de NVMW en is beheerder van het beroepsregister. Het registerbestuur heeft haar gevraagd als 
projectleider van Phebe te willen optreden. Vanuit deze hoedanigheid vertelt zij u meer over dit project. 
In hoofdstuk 2 (in voorgaande jaren hoofdstuk 1) treft u algemene wetenswaardigheden aan over de 
historie en het belang van het beroepsregister. Tevens worden de rechtstreeks betrokkenen bij het 
beroepsregister in dit hoofdstuk aan u voorgesteld. 
Hoofdstuk 3 (voorheen 2) gaat in op de werking van de systematiek van het beroepsregister. U vindt 
hier de toelatingscriteria bij toetreding tot het beroepsregister, maar ook leest u wat u moet doen om uw 
inschrijving in het beroepsregister te behouden, de zogenoemde onderhoudscriteria. 
Hoofdstuk 4 geeft aan wat werkgevers aan het beroepsregister kunnen hebben en welke werkgevers 
beroepsregistratie tot onderdeel van hun kwaliteitsbeleid hebben gemaakt. 
In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van honderden interessante post-HBO cursussen. 
Hoofdstuk 6 biedt een weergave van aantallen geregistreerden door de jaren heen, een toelichting op 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens een overzicht van alle maatschappelijk werkers die 
per 1 juni 2006 in het beroepsregister geregistreerd staan.  
Tenslotte heeft Ben de Graaf ook dit jaar weer een aantal mensen geïnterviewd. In dit geval heeft hij 
gesproken met vier projectgroepleden van Phebe: Nenny Bakker, Peter Menkveld, Hetty Vos en 
Vanessa Westland. U treft deze interviews A t/m D aan als intermezzo tussen de theoretische 
hoofdstukken.  
 
De medewerkers van het beroepsregister wensen u veel plezier toe bij het lezen van dit Vademecum en 
hopen dat u het boekwerkje regelmatig zult raadplegen als naslagwerk.



(foto Hetty Vos) 
 
 
Hoofdstuk 1 
Phebe  

"Als je niet weet waar je naar toe wilt, kom je er nooit" (Anoniem) 
 

 
Voordat u het Vademecum verder leest, informeer ik u graag over de overwegingen om het project 
Phebe (Project Herziening Beroepsregister) op te starten en schets ik u het verloop van het project. Ook 
vraag ik in dit hoofdstuk uw aandacht voor de interviews met projectgroepleden en geef aan in welk 
perspectief u hun uitspraken moet zien. 
 
Op 26 juli 1990 is de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers opgericht door de 
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW. Het toenmalige stichtingsbestuur was 
van mening dat de functie van registratie met name is een bijdrage te leveren aan de voortgaande 
professionalisering van het beroep van maatschappelijk werker. Onder het beheer van het 
stichtingsbestuur is het beroepsregister van maatschappelijk werkers ontwikkeld en in werking 
getreden. Naar aanleiding van signalen van de medewerkers van het beroepsregister enerzijds en van 
signalen uit het werkveld anderzijds vond het huidige stichtingsbestuur het in 2004 na veertien jaar tijd 
voor bezinning en heeft ervoor gekozen een evaluatie te laten uitvoeren.  
 
Het registerbestuur heeft in de functie van stuurgroep mij gevraagd de taak van projectleider op mij te 
nemen, een projectgroep samen te stellen en een opdrachtomschrijving te maken, onder het motto "Als 
je niet weet waar je naar toe wilt, kom je er nooit". 
Vanaf de start kon ik gebruikmaken van de diensten van een adviseur, lector Kitty Kwakman. Van haar 
adviezen heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Nagegaan moest worden of het beroepsregister nog voldoet aan de eisen van de moderne tijd: sluit het 
nog aan bij de ontwikkelingen binnen de samenleving (tendens naar zelfregulering en toenemend appèl 
aan eigen verantwoordelijkheid) en binnen het werkveld (denk aan de verbreding naar Social Work). Op 
grond van genoemde signalen mocht verondersteld worden dat er het nodige aan gesleuteld kan 
worden, ter verdere verbetering van de systematiek. In de loop van de jaren is namelijk gebleken dat 
een aantal criteria niet transparant genoeg is, om eenduidig mee te kunnen werken. Teveel wordt aan 
de interpretatie van de medewerkers van het beroepsregister overgelaten. Niet alleen zij, maar ook de 
geregistreerden hebben behoefte aan toetsbare, eenduidige criteria. 
 
Vooraf was duidelijk dat de projectgroep breed samengesteld moest worden, met vertegenwoordigers 
uit het werkveld, het onderwijs en van werkgeverszijde. De samenstelling vergde meer tijd dan vooraf 
was ingeschat. Dit had met name te maken met het feit dat het lang duurde voordat maatschappelijk 
werkers bereid werden gevonden deel te nemen. 
In afwachting daarvan ging in september 2004 een pilotgroep van start. Deze pilotgroep bestond uit een 
aantal afstuderenden van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het was niet realistisch om hen de 
hele systematiek van het beroepsregister onder de loep te laten nemen. Daarom beperkten de dames 
zich tot de onderhoudseisen van het register. Met veel enthousiasme gingen zij aan de slag. Zij 
interviewden tien maatschappelijk werkers, vergaarden informatie via de beheerders van drie andere 
registers en voerden een uitgebreide literatuurstudie uit. Dit alles resulteerde in een nota met conclusies 
en aanbevelingen voor aanpassing van het huidige beoordelingssysteem, welke in juni 2005 werd 
gepresenteerd.  
De nota diende vervolgens als input voor de projectgroep die in mei van dat jaar van start was gegaan 
met de opdracht de volgende projectdoelen te realiseren.  
Het komen tot, c.q. realiseren van een: 
a. systeem met toelatings- en onderhoudscriteria die aangepast zijn aan de ontwikkelingen van deze 

tijd en aan de ontwikkelingen binnen het werkveld. Hierbij kan gerelateerd worden aan nieuwe 
visies op opleiden en ontwikkeling. N.B.: Bijzonder aspect is de verbreding van het onderwijs naar 
Social Work en de consequenties daarvoor voor het beroepsprofiel en het -register. 

b. beoordelingssysteem voor opleidingen met een heldere, eenduidig gestructureerde systematiek. 
c. transparant en eenduidig toekenningssysteem van registerpunten aan andere 

professionaliseringsactiviteiten, analoog aan b.. 
d. deugdelijk beroepsregister dat goedgekeurd en gesteund wordt door geregistreerden en 

werkgevers. 



Uitgangspunt van het project was de systematiek van het bestaande beroepsregister. Aan de hand van 
bestaande criteria, ervaringen van gebruikers en medewerkers van het beroepsregister, informatie van 
aanpalende beroepsverenigingen en literatuuronderzoek zou de projectgroep voorstellen moeten doen 
voor aanpassingen. 
 
Vrij snel na de eerste bijeenkomsten vormde de projectgroep tijdelijk twee werkgroepen: de werkgroep 
Toelatingseisen en de werkgroep Beoordelen opleidingen. Over de onderhoudseisen was immers al 
uitvoerig gerapporteerd. 
De uitkomsten van beide werkgroepen werden uitgebreid in de projectgroep besproken. Dit mondde 
regelmatig uit in interessante discussies. De uitkomsten werden vergeleken en waar nodig aangepast, 
waarna de werkgroepen opgeheven konden worden. De projectgroep bereikte vervolgens op alle 
onderdelen consensus, waarna de aanbevelingen geformuleerd konden worden.  
 
Om het draagvlak te verstevigen is ervoor gekozen om - voorafgaand aan het aanbieden van de 
aanbevelingen aan de stuurgroep – de aanbevelingen voor te leggen aan een aantal experts.  
Op 31 mei 2006 vond in ‘In de Driehoek’ in Utrecht daarom een expertmeeting plaats. 
De voorstellen werden gepresenteerd aan meer dan twintig experts (maatschappelijk werkers, 
docenten, beleidsmedewerkers, managers, onderzoekers en vertegenwoordigers van andere 
beroepsregisters). (foto expertmeeting) 
In aanwezigheid van projectgroepleden bediscussieerden de aanwezigen in subgroepen de 
aanbevelingen onder het motto "Opdat een project succes hebbe, moet men er zowel goed als kwaad 
van kunnen zeggen. Degenen die het prijzen, zijn tevreden; degenen die het aftuigen zijn het misschien 
nog meer" (vrij naar Beauchene). Tijdens de plenaire terugkoppeling bleken de meeste voorstellen 
‘geprezen’ te worden; de overige werden gelukkig niet ‘afgetuigd’, maar gaven wel aanleiding voor 
discussie.  
 
De projectgroep heeft zich onlangs voor de laatste keer gebogen over de aanbevelingen en het 
commentaar dat de experts daarop geleverd hebben. Naar aanleiding daarvan zijn de voorstellen deels 
herschreven en zijn deze, als u dit leest, aangeboden aan de stuurgroep. 
 
In september komt de stuurgroep bijeen om de aanbevelingen te bespreken. Ik kan u dan ook nog niet 
aangeven wat er de komende tijd daadwerkelijk gaat veranderen. Houd daarom de website goed in de 
gaten; eventuele wijzigingen zullen hier in ieder geval gepubliceerd worden (www.nvmw.nl -> 
Beroepsregister -> Project Herziening Beroepsregister). 
Wel kan ik een tipje van de sluier oplichten en u aangeven waarop de voorgestelde wijzigingen 
betrekking hebben.  
De toelatingseisen: 

- registratiecategorieën; 
- vooropleiding; 
- reflectie. 

De onderhoudseisen: 
- verdeling registerpunten; 
- opleidingen; 
- reflectie; 
- vrije ruimte. 

Algemeen: 
- wijze van presenteren op drukwerk; 
- ouderenbeleid en 
- wijze van aanleveren. 

Afhankelijk van de besluitvorming van het registerbestuur zal de implementatie van de aanpassingen in 
de loop van 2007 plaatsvinden. 
 
Los van Phebe speelt een andere kwestie die van belang is voor (de groei van) het beroepsregister. Dat 
betreft de ontkoppeling, in het voorwoord gememoreerd door Wim Rijnders. Per 1 juli 2006 kan men 
zich laten registreren zonder lid te zijn van de beroepsvereniging. Ik hecht eraan te melden dat het 
beroepsregister van mening is dat elke maatschappelijk werker die zichzelf en zijn beroep serieus 
neemt niet alleen geregistreerd is, maar ook lid is van de beroepsvereniging.  
 



Ook in deze uitgave van het Vademecum treft u een aantal interviews aan. De geïnterviewde 
projectgroepleden die aan het woord komen spreken op persoonlijke titel, dus niet namens de 
projectgroep of namens hun werkgever.  
U zult zien, dat zij een voorschot nemen op toekomstige ontwikkelingen. Echter, het registerbestuur 
moet zich als stuurgroep nog buigen over de voorstellen voor aanpassingen. Het kan dus gebeuren dat 
de wijzigingen waar de geïnterviewden over spreken uiteindelijk geen doorgang zullen vinden.  
 
Om dezelfde reden gaat hoofdstuk 3 (over de Werking van het beroepsregister) nog uit van de huidige 
systematiek. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Vademecum 2007-2008 de nodige aanpassingen 
zal herbergen. 
 
Graag wil ik de projectgroepleden, de adviseur en de experts hartelijk danken voor hun inspirerende 
inzet. Hun werk zit er op. De bal ligt nu bij de leden van het registerbestuur. Ik wens hen veel wijsheid 
toe bij de besluitvorming en hoop dat u allen binnen afzienbare tijd naar hartelust gebruik zult kunnen 
maken van het vernieuwde beroepsregister. 
Ik roep alle geregistreerden op de beroepsregistratie volop onder de aandacht te brengen van 
werkgever, collega’s en andere belanghebbenden. Ook nu al, maar in de toekomst eens te meer, heeft 
u reden om trots te zijn op uw registratie. 
 
 
Hetty Vos 
Projectleider Phebe en beheerder beroepsregister 
 
Utrecht, juni 2006 
 



Hoofdstuk 2 
Beroepsregistratie: hét keurmerk voor kwaliteit  
 
 
 
2.1 Het belang van kwaliteitscontrole  
 
Het beroep ‘maatschappelijk werker’ is niet wettelijk erkend. Dit heeft tot gevolg dat iedereen zich 
zomaar 'maatschappelijk werker' kan en mag noemen; ook mensen die misschien een heel eigen 
interpretatie geven aan de inhoud en kwaliteit van het vak. 
Daarnaast zijn er jammer genoeg binnen de beroepsgroep zelfs maatschappelijk werkers die de 
kwaliteit van hun hulpverlening niet helemaal serieus nemen. En dat terwijl cliënten en de personen in 
hun naaste omgeving (collega's en verwijzers, leidinggevenden, overheid, subsidiegevers en de 
publieke opinie) voortdurend beoordelen of het werk van maatschappelijk werkers voldoet aan hun 
verwachtingen. Nog afgezien van het feit dat cliënten de dupe kunnen worden van het niet voldoen aan 
de verwachtingen, doet dit afbreuk aan de beroepstitel en het goede werk dat vele maatschappelijk 
werkers verrichten. Daarom is het belangrijk dat op een of andere manier controle plaatsvindt: controle 
op de toegang tot de beroepsgroep èn op het onderhoud van de beroepskwalificaties. Deze 
controlerende taak is ondergebracht bij de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers. 
 
Sommige maatschappelijk werkers zijn van mening dat de beroepsgroep een wettelijke erkenning zou 
moeten krijgen, naast of in plaats van beroepsregistratie. Los van de discussie of dit wenselijk en/of 
haalbaar is, moet bedacht worden dat wettelijke erkenning niet zaligmakend is. Wist u bijvoorbeeld dat 
sommige geregistreerden in ons beroepsregister al toe zijn aan hun derde periodieke controle, terwijl 
een verpleegkundige die al jaren geregistreerd is via de Wet BIG sinds zijn toelating tot de BIG-
registratie nog steeds niet hoeft te voldoen aan onderhoudseisen en dus nog nooit een periodieke 
controle heeft gehad?  
 
Organisatie, materiaal en competenties 
Of maatschappelijk werkers in staat zijn om aan de verwachtingen te voldoen is van drie factoren 
afhankelijk. 
De eerste factor is of maatschappelijk werkers kunnen terugvallen op een goed georganiseerde 
hulpverlening. Een duidelijke informatievoorziening, voldoende personeel of een inzichtelijke 
intakeprocedure zijn daar voorbeelden van.  
De tweede factor is of maatschappelijk werkers gebruik kunnen maken van goede materiële 
voorzieningen zoals een prettige spreekkamer of een kopje koffie om aan te bieden.  
Bij de derde factor blijkt het ‘voldoen aan de verwachtingen’ grotendeels afhankelijk van de kennis, 
attitude en vaardigheden van het personeel, de maatschappelijk werker zelf, waarbij de mate van 
doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid een belangrijke rol speelt. De kennis, houding en 
vaardigheden waarover een maatschappelijk werker minimaal moet beschikken om het vak goed uit te 
kunnen oefenen vatten wij samen in het begrip 'beroepskwalificaties' of 'competenties'. 
 
Beroepsregister stimuleert competenties 
Juist deze laatste factor 'competenties' neemt het beroepsregister van maatschappelijk werkers voor 
zijn rekening. Het principe van de beroepsregistratie is gebaseerd op de volgende redenering. Bij de 
toegang tot het beroepsregister toetsen wij enkele zaken waarvan wij verwachten dat wanneer iemand 
daaraan voldoet, hij in beginsel over voldoende competenties beschikt om het vak voor een periode 
kwalitatief verantwoord uit te oefenen.  
Tijdens de registratieperiode toetst het beroepsregister vervolgens de (leer)activiteiten van 
geregistreerde maatschappelijk werkers. Dit doen wij, omdat wij aannemen dat iemand vanwege deze 
activiteiten over de juiste competenties beschikt, c.q. blijft beschikken om de taken kwalitatief 
verantwoord uit te oefenen. Wij leggen hier dus een directe relatie tussen een verantwoorde 
beroepsuitoefening, de competenties die daarvoor nodig zijn en de (leer)activiteiten die iemand 
onderneemt om die competenties te verwerven of actueel te houden, kortom: 
 

(Leer)activiteiten    >   Competenties   >   Kwalit atief verantwoorde beroepsuitoefening 

 
In het beroepsregister zijn daarom maatschappelijk werkers ingeschreven, van wie redelijkerwijs 
aangenomen mag worden, dat zij in voldoende mate theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om 
hun beroep zelfstandig en kwalitatief verantwoord uit te oefenen. Het is echter niet aan het 



beroepsregister om te beoordelen of iemand in de praktijk daadwerkelijk een goede maatschappelijk 
werker is. Deze taak blijft voorbehouden aan de werkgever.  
 
Wat wij precies verstaan onder een 'kwalitatief verantwoorde beroepsuitoefening' leest u in hoofdstuk 
drie. 
 
De meerwaarde voor geregistreerde maatschappelijk werkers 
Geregistreerd zijn in het beroepsregister van maatschappelijk werkers heeft een bepaalde meerwaarde. 
Deze professionele meerwaarde kent meerdere aspecten: 
� Een erkenning van het up-to-date zijn van de eigen professionele kennis: door de registratie heeft 

de maatschappelijk werker een formele erkenning van de waarde van de eigen 
deskundigheidsbevordering. 

� Legitimering naar cliënten: door middel van registratie toont de maatschappelijk werker aan dat hij 
continu investeert in het bijhouden van de eigen professionele kennis. Dit kan effect hebben op het 
vertrouwen dat de cliënt heeft in de maatschappelijk werker. Voor vrijgevestigde maatschappelijk 
werkers kan het zelfs een voordeel opleveren voor wat betreft de concurrentiepositie. 

� Legitimering naar andere hulpverleners: door registratie toont de maatschappelijk werker dat hij de 
eigen deskundigheid continu ontwikkelt en op de hoogte is van nieuwe inzichten en methodieken. 

� Legitimering naar de werkgever: door registratie laat de maatschappelijk werker zien zijn beroep 
serieus te nemen door continu activiteiten te ontplooien op het gebied van bijscholing en dergelijke. 
Steeds vaker vragen werkgevers in advertenties naar geregistreerde maatschappelijk werkers of 
komt het onderwerp tijdens sollicitatiegesprekken aan de orde. 

 
2.2 Een stukje historie  
 
Het ontwikkelen van een systeem om op enigerlei wijze de kwaliteit van de beroepsuitoefening te 
bewaken en het beroep te beschermen, is jarenlang onderwerp van discussie geweest; eigenlijk al 
sinds 1947. Destijds stond het overtuigend vermeld in de historisch waardevolle brochure van de 
toenmalige Bond voor Maatschappelijk Werk: 
 
"Het doel van deze Bond is te bevorderen, dat de arbeid van hen, die maatschappelijk werk als beroep 
uitoefenen, aan hoge eisen voldoet en dat deze arbeid in de maatschappij de juiste waardering 
ondervindt. Dienovereenkomstig wil de bond de opleiding van maatschappelijk werkers krachtig 
voorstaan en tevens de rechtspositie van de maatschappelijke werker verbeteren, daar dit in vele 
gevallen dringend noodzakelijk is." 
 
Op de ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers in 1987 namen de leden 
een concreet voorstel aan tot het voorbereiden en invoeren van een beroepsregister van 
maatschappelijk werkers. Dit voorstel leidde tot de samenstelling van een werkgroep die een eerste 
onderzoek verrichtte naar de mogelijkheden voor beroepsregistratie. 
Na opheffing van de NOW in 1988 heeft de in datzelfde jaar opgerichte Landelijke Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers (de latere Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers - zie ook 
2.4) de activiteiten voor de beroepsregistratie voortgezet. Op basis van deze activiteiten kende het 
Ministerie van WVC in mei 1989 een subsidie toe om het beroepsregister definitief van de grond te 
krijgen. Met deze subsidie heeft de Landelijke Vereniging van Maatschappelijk Werkers op 26 juli 1990 
voor de leden een register van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren opgezet. Om redenen van 
onafhankelijkheid en de mogelijkheid tot commissievorming is dit beroepsregister officieel 
ondergebracht in de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers. Reeds na enkele 
maanden stond het beroepsregister bij veel maatschappelijk werkers in een brede belangstelling. Dit 
bleek onder meer uit het artikel 'Het beroepsregister draait!' in het LVMW-Nieuws van november 1990: 
 
"Om het doel van het beroepsregister bij alle in Nederland werkzame maatschappelijk werkers bekend 
te maken zijn in september jongstleden tienduizend folders naar vele honderden instellingen verstuurd. 
Inmiddels hebben ruim 250 maatschappelijk werkers (stand van zaken per 15 november 1990) een 
aanvraag tot inschrijving in het register gedaan. Een aantal dat nog dagelijks stijgt!" 
 
2.3 Medewerkers van het beroepsregister  
 
Uit verschillende kringen zijn mensen betrokken bij het beheren en ontwikkelen van de doelstellingen 
van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers. Zowel maatschappelijk werkers, hun 



managers, juristen als ook afgevaardigden van (postinitiële) opleidingen leveren hun bijdrage. Echter, 
naast de inzet van deze mensen kan dit beroepsregister natuurlijk niet bestaan zonder de vele 
geregistreerden, opleidingsinstituten en werkgevers. Allen zijn belanghebbenden die het bestaan en de 
voortgang van het beroepsregister stimuleren. 
 
2.3.1 Landelijk bureau 
 
Op het landelijk bureau zijn twee medewerkers werkzaam, die zich met activiteiten voor het 
beroepsregister bezighouden: 
 
(pasfoto)  H. Vos (Hetty), beheerder beroepsregister 
 
(pasfoto) J. Bouwman-van Dalfsen (Joke), administratief medew erker 

beroepsregister  
 
2.3.2 Bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers 
 
Het beheren, bewaken en mede ontwikkelen van de omschreven doelstellingen behoren tot de taken 
van het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers.  
 
Het bestuur kent momenteel de volgende bezetting: 
 
 (pasfoto)  N. Bakker-ter Haar (Nenny), algemeen bestuurslid  

Hoofd Sectie Bedrijfsmaatschappelijk werk bij de Maatschappelijke Dienst 
Defensie, Den Haag. 

 
(pasfoto)  H.P. Jaspers (Ria), voorzitter  
  Zelfstandig projectadviseur (met name projecten gericht op  
  samenwerking en kwaliteitsverbetering) bij Care for C, Hengelo. 

 
 (pasfoto)  G.M.S. van Oppen (Geertruid), algemeen bestuurslid 

Algemeen maatschappelijk werker bij Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden Holland, locatie Leiden. 
  

(pasfoto)  W.P. Rijnders (Wim), algemeen bestuurslid, tevens w aarnemend-voorzitter  
Directeur Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, Rotterdam 
(Maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk, Ouderenwerk en 
VraagWijzer). 

 
(pasfoto)  J.P.J. Roggekamp (Jeroen), algemeen bestuurslid  

Maatschappelijk werker bij de BAVO RNO groep, afdeling Neuropsychiatrie, 
Capelle aan den IJssel. 

 
(pasfoto)  R. Schulte (Reinhard), algemeen bestuurslid  

Opleider / trainer / adviseur bij VDO Opleidings- en adviescentrum van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; LVSB-geregistreerd supervisor. 
Aandachtsgebieden: maatschappelijke dienstverlening, onderwijs. 

 
(pasfoto)  M.J. de Vries-la Fleur (Marina), algemeen bestuursl id 

 Tot aan haar vervroegd uittreden werkzaam bij GIMD, Leeuwarden als 
Manager Detachering en Projecten. Voorzitter van een Seniorenraad; lid van 
Raad van Commissarissen van een woningbouwvereniging. 

 
 (pasfoto)  O. van der Worm (Onno), algemeen bestuurslid 

 Maatschappelijk werker bij Stichting Kwadraad (algemeen maatschappelijk 
werk), Oudewater. 

 
 

2.3.3 Commissie van Beroep - Registratie  
 



De Commissie van Beroep - Registratie behandelt beroepszaken betreffende het niet-honoreren of 
onjuist honoreren van een aanvraag tot inschrijving of de beëindiging van een inschrijving in het 
beroepsregister van maatschappelijk werkers. De commissie bestaat uit minimaal drie personen, onder 
wie bij voorkeur een jurist en afgevaardigden vanuit het werkveld. De volgende personen maken op dit 
moment deel uit van de Commissie van Beroep - Registratie: 
 
• Mr. W. Kroft (Willem), voorzitter 

Advocaat bij een advocatenpraktijk te Utrecht. 
 
• Drs. W. Edens (Wim), plaatsvervangend commissielid 

Maatschappelijk werker bij Psychotherapeutisch Centrum ‘De Viersprong’ te Halsteren. 
 

• N.H.M. van der Poel (Nico), commissielid 
Bedrijfsmaatschappelijk werker bij het NIM-BMW te Nijmegen. Tijdelijk docent aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. 
 

• H.J. Terlouw (Huib), plaatsvervangend commissielid 
Docent aan de Christelijke Hogeschool Ede te Ede en tevens maatschappelijk werker in 
groepspraktijk te Bennekom. 
 

 
2.3.4 Commissie van Beroep - Opleidingen  
 
De Commissie van Beroep - Opleidingen behandelt beroepszaken over het beoordelen van postinitiële 
opleidingen, trainingen en cursussen en over het al dan niet toekennen van registerpunten daaraan. 
Deze commissie bestaat eveneens uit minimaal drie personen: bij voorkeur een jurist, een 
afgevaardigde vanuit de opleidingen en iemand vanuit het werkveld. In de Commissie van Beroep - 
Opleidingen hebben momenteel de volgende personen zitting: 
 
• Drs. J. Rutten (Jo), voorzitter 

Directeur Sector Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn van het ROC Flevoland te Almere. 
 

• Drs. W. Edens (Wim), commissielid 
Maatschappelijk werker bij Psychotherapeutisch Centrum ‘De Viersprong’ te Halsteren. 

 
• R. Lok (René), commissielid 

Algemeen maatschappelijk werker bij Maatschappelijke Dienstverlening Ede. 
 
• S. Muntz (Sander), commissielid 

Maatschappelijk werker in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. 
 

• H.J. Terlouw (Huib), commissielid  
Docent aan de Christelijke Hogeschool Ede te Ede en tevens maatschappelijk werker in 
groepspraktijk te Bennekom. 
 

 
2.4 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk ers/NVMW 
 
Hiervoor bent u de naam van de NVMW al een aantal keren tegengekomen. Deze beroepsvereniging 
werd op 19 april 1947 opgericht als Bond van Maatschappelijk Werkers in Nederland en draagt na 
enkele naamswijzigingen sinds 1995 opnieuw de naam Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk 
Werkers/NVMW.  
De NVMW is de landelijke beroepsvereniging van maatschappelijk werkers en stelt zich ten doel: 
- de uitoefening van het beroep van maatschappelijk werkers te bevorderen; 
- voorwaarden te scheppen die bijdragen aan de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening van maatschappelijk werkers; 
- de beroepsbelangen te dienen van gekwalificeerde maatschappelijk werkers. 
De NVMW wil bijdragen aan een heldere profilering van de bijdragen van maatschappelijk werkers in 
alle sectoren waar zij hun vak uitoefenen.  
 



Op 26 juli 1990 heeft de NVMW de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers opgericht, 
die als onafhankelijke rechtspersoon het beroepsregister beheert. 
 
2.5 Vereniging van Vrijgevestigde Maatschappelijk W erkers/VVMW  
In 1998 is de Vereniging van Vrijgevestigde Maatschappelijk Werkers/VVMW opgericht. Zij stelt zich ten 
doel de belangen van haar leden te behartigen en is de verbindende schakel tussen haar leden. Dat 
doet zij onder andere via haar eigen website (www.vvmw.nl) en het geven van informatie via de NVMW-
nieuwsbrieven en via de telefonische spreekuren, specifiek gericht op vrijgevestigde maatschappelijk 
werkers.  
De VVMW is een vereniging van leden voor leden. De halfjaarlijkse ledenvergadering is van wezenlijk 
belang voor het contact en uitwisseling. 
 
Maatschappelijk werkers met een zelfstandige praktijk of die van plan zijn zich vrij te vestigen kunnen 
zich bij deze vereniging aanmelden, mits zij lid zijn van de NVMW, geregistreerd staan in het 
beroepsregister in categorie A of B en daarnaast voldoen aan specifieke toelatingscriteria, waaronder 
het volgen van collegiale consultatie. Daarnaast toetst de VVMW periodiek of haar leden voldoen aan 
de onderhoudseisen die de VVMW stelt. 
 
De aangesloten leden van de VVMW hechten grote waarde aan: 
• Herkenbaarheid en kwaliteitsgarantie 
• Goede bereikbaarheid voor cliënten en verwijzers  
• Samenwerking met andere disciplines 
• Binding met het beroep 



(foto Vanessa Westland) 
 

A. Vanessa Westland via afstudeeropdracht in Phebe 
 
 
 

‘Hard werken aan kwalitatief hoogstaand beroepsregi ster’ 
 
Als studente zat Vanessa Westland in de afstudeergr oep die onderzoek deed naar de 
onderhoudseisen van het beroepsregister. De aanbeve lingen van dit onderzoek dienden als 
vertrekpunt voor het Project Herziening Beroepsregi ster (Phebe). Inmiddels is Vanessa aan het 
werk als maatschappelijk werker en maakt zij deel u it van deze projectgroep. ‘In mijn opleiding 
heb ik verantwoording en reflectie met de paplepel ingegoten gekregen. Dat zou in het hele 
werkveld de gewoonte moeten zijn.’ 
 
Niet veel studenten op de HBO-MWD aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn eind 2004 
geïnteresseerd in het onderwerp ‘Beroepsregister’ als afstudeeropdracht. Symbolisch voor de 
belangstelling voor beroepsregistratie onder maatschappelijk werkers? Of op het eerste gezicht een taai 
onderwerp? Hoe het ook zij, Vanessa Westland wil met een aantal collega-studenten haar tanden er 
wel inzetten. En zo taai is het niet, integendeel. Ze interviewen maatschappelijk werkers uit alle 
geledingen van het werkveld, medewerkers van het beroepsregister, doen literatuuronderzoek en 
verdiepen zich in beroepsregisters van andere beroepsgroepen, zoals pedagogen. Medio 2005 
presenteren ze hun eindrapportage.  
 
De antwoorden blijken onderling niet zo heel veel te verschillen. Iedereen is het er wel over eens dat het 
beroepsregister een goed middel is om het beroep van maatschappelijk werker verder te 
professionaliseren en kwalitatief op een hoger plan te brengen. En juist maatschappelijk werkers 
moeten kunnen aantonen dat ze volgens algemeen erkende kwaliteitsnormen te werk gaan. Ze zijn 
immers niet ondergebracht in de BIG-registratie, waardoor iedereen in principe een bordje 
‘Maatschappelijk Werker’ naast zijn deur mag hangen. 
Maar er komen in het onderzoek ook de nodige knelpunten aan de oppervlakte, bijvoorbeeld de manier 
waarop punten toegekend worden. Die is niet eenduidig. Een belangrijke aanbeveling van de 
onderzoekers is dan ook om de puntentoekenning te standaardiseren. ‘Dat is een grote klus waar de 
projectgroep Phebe nu mee bezig is’ vertelt Vanessa. ‘Daarin moeten keuzes worden gemaakt welke 
opleidingen en welke cursussen punten opleveren en welke niet.’ 
Maar ook: hoe sta ik ervoor? Nu wordt eenmaal per vijf jaar beoordeeld of de registratie weer wordt 
verlengd. De betrokkene krijgt de uitslag via een brief. Deze kan in de veronderstelling verkeren dat 
verlenging van de registratie wel goed zit, maar kan uiteindelijk net een paar punten tekort komen. 
Mooier zou zijn als maatschappelijk werkers via een duidelijke handleiding of via de website gedurende 
de gehele periode van vijf jaar zelf kunnen nagaan hoeveel punten ze hebben, aldus de 
onderzoeksgroep. 
 

Reflectie 
Maar het gaat niet alleen over opleidingen en de puntentoekenning, maar bijvoorbeeld ook over een 
belangrijk onderwerp als reflectie. Ook dat raakt aan de inhoudelijke kwaliteit van het werk van de 
maatschappelijk werker. Vanessa: ‘Als maatschappelijk werker ben je je eigen instrument. Daarom is 
het belangrijk dat anderen bij tijd en wijle jou een spiegel voorhouden over je werkwijze. Als je twintig 
jaar in het vak zit, bestaat het gevaar dat de automatische piloot je handelen overneemt. Je krijgt blinde 
vlekken of denkt het wel te weten. Volgens mij kun je geen echte kwaliteit leveren als je niet zo nu en 
dan feedback krijgt over je manier van werken. Tijdens mijn opleiding heb ik verantwoording en reflectie 
met de paplepel ingegoten gekregen. Dat zou zo moeten zijn in het hele werkveld, maar dat is het niet. 
Op dit moment is het binnen het register geen verplichting om een erkende supervisor in de arm te 
nemen. Wij bevelen nu aan dat reflectie alleen punten oplevert voor het beroepsregister als dit gebeurt 
onder leiding van een officieel erkende supervisor.’ 
Daarnaast vindt de onderzoeksgroep dat ook het aanleveren van gegevens meer volgens eenduidige 
regels zou moeten lopen. Vanessa: ‘De een beperkt zich tot een A4-tje en de ander levert een 
schoenendoos in, vol met bonnetjes en flyers van cursussen die gevolgd zijn. Dit gezien de 
onduidelijkheden die hierover heersen.’ 
 

Meerwaarde 



Tijdens de interviews valt ook op dat er nog wel wat schort aan de profilering van het beroepsregister 
naar de buitenwereld. Wat is de meerwaarde van het geregistreerd zijn? Is dat bij iedereen bekend? 
Zowel bij maatschappelijk werkers als bij werkgevers valt hier volgens Vanessa nog veel winst te 
behalen. ‘Het valt in onze beroepssector bijvoorbeeld niet altijd mee een baan te vinden. Ook ik heb na 
mijn opleiding een tijdje de advertenties gevolgd om aan een baan te komen. Maar geen enkele keer 
werd in die advertenties registratie van de toekomstige medewerker verplicht gesteld. En als de 
werkgever het belang er niet van inziet en de kosten volledig neerlegt bij de maatschappelijk werkers 
zelf, dan zullen die zich al calculerend afvragen wat ze er beter van worden.’ 
Maar ook de communicatie tussen beroepsregister, geregistreerden en niet-geregistreerden kan beter. 
Nogal wat ondervraagden wisten bijvoorbeeld niet dat medewerkers van het beroepsregister zelf de 
punten voor het register toekennen, maar binnen het beroepsregister wisten ze weer niet dat dit in het 
werkveld onbekend was. ‘Hier ligt een rol voor het beroepsregister en de NVMW, zeker nu beiden 
ontkoppeld gaan worden’, aldus Vanessa. 
 

Vertrouwen 
Met o.a. de bevindingen en aanbevelingen van de pilotstudie van Vanessa en haar collega-studenten is 
projectgroep Phebe aan de gang gegaan. Het doel is om binnen de beroepsregistratie te komen tot een 
beoordelingssysteem dat eenduidiger, toegankelijker en duidelijker is. Oftewel, nadenken over 
standaardiseren van de puntentoekenning,  meer transparantie rond die toekenning en verbeteren van 
de communicatie naar eigen geregistreerden, niet-geregistreerden en de buitenwacht. Vanessa: ‘Daar 
moeten we niet alleen de maatschappelijk werkers bij  betrekken, maar ook werkgevers, opleidingen, 
financiers en overheid. Uiteindelijk willen we een beroepsgroep met mensen die staan voor hun vak. 
Mensen die willen dat de kwaliteit van hun werk goed is en dit ook willen en kúnnen aantonen aan de 
buitenwereld. Deze mensen hebben er alle belang bij dat ze geregistreerd staan bij een kwalitatief 
hoogstaand beroepsregister en dat ook als zodanig bekend staat. Daar wordt op dit moment hard aan 
gewerkt, binnen het beroepsregister, de NVMW en binnen Phebe. Uiteindelijk moet het in 2007 zover 
zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt!’ 
 

 
 

Vanessa Westland 
Vanessa Westland is maatschappelijk werker bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander 
te Rotterdam. In 2005 behaalde zij haar diploma HBO-MWD aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, mede door haar bijdrage aan de afstudeergroep die zich bezighield met de pilot 
Onderhoudseisen van het beroepsregister van maatschappelijk werkers. In aansluiting daarop maakt zij 
deel uit van de projectgroep Phebe. 
 
Interview en foto: Ben de Graaf 
 



Hoofdstuk 3 
Werking van het beroepsregister  
 
De Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers streeft naar een doorlopende garantie en 
stimulans voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van beroepskwalificaties van maatschappelijk 
werkers. De wijze waarop dit gebeurt is uniek ten opzichte van andere beroepsgroepen, zoals 
psychologen of verpleegkundigen. Met enige regelmaat ontvangt het beroepsregister dan ook 
verzoeken van andere beroepsverenigingen om de opzet en systematiek nader toe te lichten. Inmiddels 
zijn er beroepsregisters actief die zijn gestoeld op de systematiek zoals wij deze kennen. 
 
3.1 Wat wij met kwaliteit bedoelen  
 
Bij het horen van het begrip ‘kwaliteit’ komt er bij iedereen wel een associatie boven drijven. Maar 
probeert u maar eens kort te omschrijven wat volgens u de kwaliteit is van ‘het maatschappelijk werk’. 
Dat is nog niet zo eenvoudig. 
Kwaliteit heeft te maken met de hoedanigheid van een dienst of een product in relatie met het gebruik 
dat ervan gemaakt moet worden. Het slaat op 'deugdelijkheid', op 'waar-voor-je-geld', op 'doelen 
realiseren', 'verwachtingen nakomen' en ‘prijs-kwaliteit-verhouding’.  
Wanneer u denkt aan de kwaliteit van uw televisie, dan gaan uw gedachten waarschijnlijk uit naar een 
scherp beeld, een prettig geluid, veel kanalen en functies, gebruikersvriendelijk, een redelijke prijs, 
garantie, goede service bij calamiteiten, enzovoort. Zo doet de consumentenbond regelmatig onderzoek 
naar de kwaliteit van een product en betrekt daarin dergelijke aspecten. Deze criteria bepalen voor u de 
kwaliteit, omdat u zulke zaken - zoals in bovengenoemd voorbeeld - van een televisie verwacht. 
 
Laten wij nu eens zeven factoren van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening door maatschappelijk 
werkers opsommen en dan specifiek de kwaliteit gezien door de ogen van een cliënt. 
              

Kunnen luisteren  
 

    Schone sanitaire voorzieningen 
 
         Continue bereikbaarheid 
 
Methodisch verantwoord werken  
 
     Efficiënt en effectief  
 

      Betaalbaar 
 

Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen   
 
U ziet dat er kwaliteitsaspecten op verschillende niveaus een rol spelen. Dit zijn ten eerste de 
beroepsmatige aspecten van de maatschappelijk werker, zoals het kunnen luisteren en methodisch 
verantwoord werken (links). Maar ten tweede ook de materiële aspecten, zoals de sanitaire 
voorzieningen (midden). Als derde zijn de organisatorische aspecten van belang, zoals de 
bereikbaarheid en betaalbaarheid (rechts). 
 
Stel, wij kijken nu alleen naar het niveau van de professional en dan eens niet door de ogen van de 
cliënt, maar van een collega. De kwaliteit van de hulp- en dienstverlening door maatschappelijk werkers 
zal dan ook te maken hebben met het weten wat u te bieden hebt, met vertrouwen, collegialiteit, met 
verwijzingsmogelijkheden, met eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel of leren van elkaar. 
Zo blijkt dat een collega andere prioriteiten stelt aan de hulp- en dienstverlening dan een cliënt. Met 
andere woorden, bij een collega krijgt het begrip kwaliteit een andere invulling dan bij een cliënt. U kunt 
zich voorstellen dat een werkgever ook weer andere verwachtingen heeft ten aanzien van een 
maatschappelijk werker. Voor hem is de invulling van diens kwaliteit daardoor ook weer anders. De 
organisatie betaalt de maatschappelijk werker om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de 
doelstellingen. Daardoor krijgen termen als doelgerichtheid of efficiency hoogstwaarschijnlijk de prioriteit 
in de kwaliteitsdefinitie van een werkgever. Daarnaast moet u zich bedenken dat ook de totale 
beroepsgroep en natuurlijk de maatschappelijk werker zelf nog eens allerlei verwachtingen van de hulp- 



en dienstverlening hebben, die met elkaar de definitie van kwaliteit opnieuw een andere dimensie 
geven. 
 
Al met al ziet u dat het begrip 'kwaliteit van de hulpverlening door maatschappelijk werkers' vele 
varianten kent. Het beroepsregister van maatschappelijk werkers richt zich op het streven naar de 
professionele kwaliteit, de beroepsmatige kwaliteit van de maatschappelijk werker. Het houdt zich dus 
niet bezig met de materiële of organisatorische kwaliteit; dat laten wij over aan de organisatie waarin 
maatschappelijk werkers werkzaam zijn. 
Voor de definiëring van de kwaliteit van de maatschappelijk werker proberen wij rekening te houden met 
de vijf genoemde belanghebbenden; vijf groepen die een eigen verwachting hebben van de kwaliteit 
van een maatschappelijk werker, namelijk de cliënten, de collega's, de werkgever, de maatschappelijk 
werkers zelf en de beroepsgroep.  
 
Het beroepsregister heeft uiteindelijk zeven kernbegrippen geformuleerd die de kwaliteit weergeven. 
Voor het beroepsregister is een kwalitatief goed maatschappelijk werker iemand, die (zijn vak): 
 
1. beheerst 
2. uitoefent 
3. reflecteert 
4. bijhoudt 
5. overdraagt 
6. profileert 
7. ontwikkelt 
 
In de voorwaarden die gelden bij toetreding tot het beroepsregister, de toelatingscriteria, komen de 
eerste drie kernbegrippen van deze definitie van kwaliteit tot uitdrukking. De kernbegrippen één tot en 
met zeven komen terug in de activiteiten die geregistreerden tijdens de beroepsregistratie kunnen 
ondernemen om hun beroepskwalificaties te onderhouden, de zogenoemde onderhoudscriteria. 
 
3.2 Drie registratiecategorieën  
 
Het beroepsregister van maatschappelijk werkers kent drie registratiecategorieën: 
 
Categorie A: Uitvoerend maatschappelijk werkers 
Categorie B: Maatschappelijk werkers in een voorwaardenscheppende functie 
Categorie C: Voorlopige inschrijving 
 
Categorie A  
Deze categorie is opgezet voor uitvoerend maatschappelijk werkers - uit alle werksectoren - die voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden die het beroepsregister bij deze categorie stelt. 
 
Categorie B 
Deze categorie is bedoeld voor maatschappelijk werkers die in een functie werkzaam zijn waarin zij 
voorwaarden scheppen voor uitvoerend maatschappelijk werkers. U kunt bijvoorbeeld denken aan een 
maatschappelijk werker die direct leiding geeft aan een aantal uitvoerend maatschappelijk werkers, 
maar het kan ook om een stafmedewerker, een docent of een praktijk- of werkbegeleider gaan. 
 
Categorie C 
Tenslotte heeft het beroepsregister een categorie ingesteld voor maatschappelijk werkers die nog niet 
voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor één van de voorgaande categorieën, maar wel de intentie 
hebben deze te bereiken. 
 
3.3 Toelatingsvoorwaarden  
 
Uitgangspunt bij toetreding tot het beroepsregister is dat een combinatie van het beheersen van het vak 
(middels een diploma HBO-MWD), het uitoefenen en uitgeoefend hebben van het vak (werkervaring) en 
gereflecteerd hebben op het vak (werkbegeleiding of supervisie) de basisgarantie vormt voor kwaliteit.  
(Kandidaat)geregistreerden wordt uitdrukkelijk geadviseerd ook lid te worden van de beroepsvereniging. 



Leden van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW zijn toetsbaar op hun 
beroepsmatig handelen, gebaseerd op de Code voor de Maatschappelijk Werker. Zij vallen daarmee 
automatisch onder het tuchtrecht van de beroepsvereniging. 
 
Om voor inschrijving in het beroepsregister van maatschappelijk werkers in aanmerking te komen 
gelden de volgende toelatingsvoorwaarden: 
 

 
Categorie C  Voorlopige inschrijving 
 
• In bezit van een diploma HBO - bij voorkeur Maatschappelijk Werk & Dienstverlening of 

vergelijkbaar, c.q. hoger. (Bijvoorbeeld SPH, SPV of Sociale Academie) 
 
Categorie A  Uitvoerend maatschappelijk werkers  
 
• In bezit van een diploma HBO - bij voorkeur Maatschappelijk Werk & Dienstverlening of 

vergelijkbaar, c.q. hoger. (Bijvoorbeeld SPH, SPV of Sociale Academie) 
• Minimaal 16 uur1 per week als uitvoerend maatschappelijk werker2 werkzaam.3 
• Na diplomering tenminste 2 ervaringsjaren als uitvoerend maatschappelijk werker2 hebben 

opgebouwd. Uitgaande van de datum van aanvraag tot inschrijving mogen de ervaringsjaren 
niet langer dan vijf jaar geleden zijn.3 

• Tijdens deze ervaringsjaren werkbegeleiding of supervisie hebben ontvangen. Dit mag niet 
langer dan vijf jaar geleden plaatsgehad hebben. 
Als minimum geldt: werkbegeleiding: 20 uur, supervisie: 10 zittingen.3 

 
Categorie B  Maatschappelijk werkers in een voorwaa rdenscheppende functie  
 
• In bezit van een diploma HBO - bij voorkeur Maatschappelijk Werk & Dienstverlening of 

vergelijkbaar, c.q. hoger. (Bijvoorbeeld SPH, SPV of Sociale Academie) 
• Minimaal 16 uur1 per week werkzaam in een voorwaardenscheppende functie4 met betrekking 

tot maatschappelijk werk. 
• Na diplomering tenminste 3 ervaringsjaren als uitvoerend maatschappelijk werker2 hebben 

opgebouwd. Uitgaande van de datum van aanvraag tot inschrijving mogen de ervaringsjaren 
niet langer dan vijf jaar geleden zijn.3 

• Tijdens deze ervaringsjaren werkbegeleiding of supervisie hebben ontvangen. Ook hier geldt 
dat dit niet langer dan vijf geleden plaatsgehad mag hebben. 
Als minimum geldt: werkbegeleiding: 20 uur, supervisie: 10 zittingen.3 

1 12 uur is de absolute ondergrens, mits er ruim voldoende ervaringsjaren zijn opgebouwd. 
2 Kandidaat-geregistreerden met andere beroepsbenamingen kunnen toegelaten worden mits zij de 

werkzaamheden van maatschappelijk werkers uitvoeren. 
3 Indien niet aan deze eis voldaan kan worden, wordt men ingedeeld in Categorie C. 
4 Indien niet aan deze eis voldaan kan worden, wordt men ingedeeld in Categorie C of A. 
 
Wanneer iemand een aanmeldingsformulier voor het beroepsregister instuurt moet deze zijn voorzien 
van de volgende bijlagen: 
-  kopie van het diploma HBO 
- volledig ingevulde en ondertekende verklaring van werkbegeleiding of supervisie (voor zover van 
toepassing) 
-  kopie van het lopende arbeidscontract (voor zover van toepassing) 
Indien hij nog geen lid is van de NVMW kan hij ook een aanmeldingsformulier voor de NVMW 
meesturen (facultatief). 
 
Op basis van deze bijlagen wordt beoordeeld of en zo ja, in welke registratiecategorie de aanvrager in 
het beroepsregister opgenomen wordt. Vervolgens ontvangt de persoon in kwestie hiervan een 
schriftelijke bevestiging. 
In januari van elk jaar ontvangen alle geregistreerden een zogenaamde registerpas. Hiermee kan de 
maatschappelijk werker aantonen (aan werkgever, collega’s en cliënten) dat hij geregistreerd is. 
Sommige instanties hanteren de registerpas als identificatiebewijs. 
 
3.4 Benaming geregistreerde maatschappelijk werkers  
 



Het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers adviseert geregistreerde 
maatschappelijk werkers zich als volgt te presenteren: 
(naam), maatschappelijk werker 
beroepsreg.nr. (nummer)/NVMW 
U kunt deze tekst gebruiken op al uw drukwerk (briefpapier, brochures, visitekaartjes). 
Als wij mevrouw W. van der Lugt als voorbeeld nemen, adviseren wij haar zich op haar drukwerk als 
volgt te presenteren: 
Mevrouw W. van der Lugt, maatschappelijk werker 
beroepsreg.nr. 5785/NVMW 
 
3.5 Onderhoud van de beroepskwalificaties  
 
Wanneer iemand eenmaal is toegelaten tot het beroepsregister van maatschappelijk werkers, begint het 
eigenlijk pas echt. Om de kwaliteit van maatschappelijk werkers doorlopend te kunnen stimuleren, kent 
het beroepsregister namelijk een toetsingssystematiek tijdens de registratieperiode. Deze systematiek 
zorgt ervoor dat het onderhoud, de verbetering en de vernieuwing van de beroepskwalificaties 
bevorderd, gecontroleerd en zichtbaar worden gemaakt. Daarbij maken wij een onderscheid tussen 
geregistreerden in categorie C en geregistreerden in categorie A en B. 
 
3.5.1 Onderhoudscriteria voor categorie C: voldoen aan toelatingsvoorwaarden voor A of B  
 
Een geregistreerde in categorie C dient ervoor zorg te dragen dat hij binnen drie jaar tijd gaat voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden zoals die zijn gesteld voor categorie A. Dit betekent dat hij: 

- een betaalde baan als uitvoerend maatschappelijk werker moet vinden van minimaal zestien 
uur per week; 

- daar tenminste twee jaar ervaring in moet opdoen (ná diplomering); 
- tijdens deze werkervaringsjaren dient te reflecteren op zijn beroepsmatig handelen via 

werkbegeleiding (20 uur) of supervisie (10 zittingen). 
Hij hoeft zich dus nog niet bezig te houden met het verzamelen van registerpunten. 
 
Na drie jaar ontvangt de geregistreerde in categorie C ten behoeve van de periodieke controle 
automatisch een zogenoemd 'activiteitenformulier'. Hierop kan hij aangeven in hoeverre hij reeds 
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor categorie A of B. Zodra na beoordeling blijkt dat aan deze 
voorwaarden aantoonbaar wordt voldaan, wordt zijn registratie omgezet naar categorie A of B. Wanneer 
blijkt dat hij hier nog niet aan voldoet, krijgt hij nog twee jaar een uitloopmogelijkheid om dit resultaat 
alsnog te bereiken, een zogenoemde herkansing.  
Als na deze periode van totaal vijf jaar blijkt dat hij ook dan nog niet aan de toelatingsvoorwaarden voor 
categorie A/B voldoet, wordt zijn inschrijving in het beroepsregister beëindigd. Hij kan zich opnieuw voor 
inschrijving bij de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers aanmelden indien hij direct in 
categorie A/B ingeschreven kan worden. 
 
N.B.: Indien iemand die ingedeeld is in categorie C vermoedt dat hij al eerder voldoet aan de eisen voor 
categorie A/B kan hij tussentijds een activiteitenformulier aanvragen bij het secretariaat, tel. (030) 296 
20 07 of (030) 294 86 03, e-mail beroeps@nvmw.nl. 
 
Indien iemand drie jaar werkervaring heeft opgebouwd als uitvoerend maatschappelijk werker en 
daarna een functie aanvaardt in een voorwaardenscheppende functie met betrekking tot 
maatschappelijk werk kan hij een schriftelijk verzoek indienen om ingedeeld te worden in categorie B. 
 
3.5.2 Onderhoudscriteria voor categorie A of B: der tig registerpunten  
 
Wanneer iemand is geregistreerd in categorie A of B gelden voorwaarden die met name betrekking 
hebben op het reflecteren, bijhouden, overdragen, profileren en ontwikkelen van het maatschappelijk 
werk in het algemeen en de beroepskwalificaties in het bijzonder. 
 
Voor categorie A en B kent het beroepsregister registratieperioden van vijf jaar. Om de inschrijving in 
het beroepsregister na vijf jaar te kunnen continueren, zijn minimaal dertig registerpunten nodig. 
Registerpunten zijn te behalen door het ondernemen van activiteiten waar registerpunten aan zijn, c.q. 
worden toegekend. Zo zijn veel post-HBO cursussen, trainingen en opleidingen van registerpunten 
voorzien (= bijhouden). Cursussen, trainingen en opleidingen waar de Stichting Beroepsregister van 



Maatschappelijk Werkers nog geen punten aan heeft toegekend, maar die wel relevant zijn voor de 
uitoefening van het beroep komen alsnog voor registerpunten in aanmerking. Door op het 
activiteitenformulier of op een bijlage de relevante gegevens te vermelden (naam cursus, naam 
opleidingsinstituut, inhoud van de cursus, data en duur van de cursus) kunnen voor het volgen van deze 
cursussen registerpunten toegekend worden die meetellen voor de periodieke controle. Zonder deze 
essentiële gegevens is het niet reëel om punten toe te kennen. 
Het spreekt vanzelf dat geregistreerden in categorie B andersoortige opleidingen zullen volgen dan de 
geregistreerden in categorie A, bijvoorbeeld cursussen op het gebied van management of coaching. 
Ook aan bijvoorbeeld intervisie (= reflecteren), het begeleiden van een stagiair (= overdragen), het 
schrijven van een artikel (= profileren) of het ontwikkelen van een methodiek (= ontwikkelen) worden 
punten toegekend, mits deze activiteiten aantoonbaar worden gemaakt. 
 
Per registratieperiode van vijf jaar dient een geregistreerde minimaal vijftien registerpunten te 
verzamelen met deelname aan cursussen, trainingen en opleidingen.  
Tevens dient men per registratieperiode minimaal vijf registerpunten te verzamelen door middel van 
activiteiten die zich richten op reflectie op het eigen beroepsmatig handelen. (N.B. Wanneer u 
supervisie geeft of als werkbegeleider of mentor optreedt valt dit niet onder het reflectietraject, maar 
onder het verzameltraject. U reflecteert immers niet op uw eigen beroepsmatig handelen, maar op dat 
van uw pupil). 
Ook moeten er minimaal vijf punten behaald worden binnen het zogenaamde ‘verzameltraject’: 
activiteiten gericht op het overdragen van het vak, op profileren of op ontwikkelen. Hierna vindt u de 
activiteiten met een globale aanduiding van het aantal registerpunten, dat ermee te behalen is. 
Tenslotte kunnen de vijf overige benodigde punten naar eigen keuze ingevuld worden, hetzij binnen het 
cursus-, het reflectie- en/of het verzameltraject.  
 

 
Cursustraject (minimaal 15 van de 30 registerpunten  in vijf jaar) Registerpunten  
4  Cursussen, opleidingen en trainingen 1-25 
 
Reflectietraject (minimaal 5 van de 30 registerpunt en in vijf jaar) * 
4  Supervisie (minimaal 12 sessies) 5-8 
4  Intervisie (minimaal 20 uur) 3-6 
4  Werkbegeleiding (minimaal 20 uur) 3-5 
4  (Inter)collegiale consultatie (minimaal 20 uur) 3-5 
4  Mentorschap (minimaal 20 uur) 2-4 
 
Verzameltraject (minimaal 5 van de 30 registerpunte n in vijf jaar)  
 
Profileren 
4  Het werk in producttermen omschreven (functieomschrijving) 3-7 
4  Artikel geschreven en gepubliceerd 3-7 
4  Presentatie gegeven 2-5 
4  Informatiemiddag over het werk georganiseerd 2-4 
4  Als forumlid deelgenomen aan forumdiscussie tijdens conferentie 2-3 
4  Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie 1-3 
4  Interview gegeven aan krant, radio, tv 1-3 
 
Overdragen 
4  Studiedag/conferentie/congres georganiseerd 2-4 
4  Workshop verzorgd  2-4 
4  Stagiair begeleid gedurende tenminste 10 maanden 3-5 
4  Lesblok verzorgd  2-4 
4  Als deelnemer deelgenomen aan studiedag/conferentie/congres 1-3 
 
Ontwikkelen 
4  Nieuwe methodiek ontwikkeld 2-8 
4  Protocol ontwikkeld 1-4 
4  Onderzoek gedaan 2-8 
4  Boek geschreven 2-8 



4  Buitenlandse studiereis gemaakt 1-4 
4  Nieuw initiatief binnen het werk opgezet en uitgevoerd 2-6 
4  Actief in NVMW/Stichting Beroepsregister/VVMW 1-4 

* In de praktijk blijkt er vaak verwarring te bestaan over de definities van de diverse vormen van 
reflectie. Het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers houdt daarom de 
definities aan zoals deze zijn vastgesteld door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere 
Begeleidingsvormen/LVSB. U kunt deze definities nalezen op de website van de LVSB: www.lvsb.nl. 
 
U ziet dat iedereen tijdens de registratieperiode van vijf jaar naar eigen inzicht en interesse een breed 
scala aan activiteiten kan ondernemen om de beroepskwalificaties op peil te houden en de vereiste 
dertig registerpunten te verzamelen.  
 
3.6 Periodieke controle  
 
Om te controleren of iedere geregistreerde voldoende registerpunten heeft behaald, vindt aan het eind 
van elke registratieperiode van vijf jaar voor geregistreerden in categorie A en B een 'periodieke 
controle' plaats. Net als de geregistreerden in categorie C krijgen ook zij na iedere registratieperiode 
automatisch een activiteitenformulier toegestuurd. Daarop dienen zij alle activiteiten aan te geven, die 
tijdens de registratieperiode zijn ondernomen. Dit dient aangetoond te worden met kopieën van 
deelnamecertificaten, artikelen, reflectieverklaringen e.d.. Indien activiteiten niet worden aangetoond 
behoudt het beroepsregister zich het recht voor hieraan geen of minder punten toe te kennen. 
Het verdient daarom aanbeveling dat de geregistreerde tijdens zijn registratieperiode de ondernomen 
activiteiten goed bijhoudt. Wij raden u aan de bijlagen behorend bij het activiteitenformulier (kopieën van 
certificaten, deelnamebewijzen, reflectieverklaringen, artikelen, stagecontracten e.d.) bij elkaar te 
bewaren. Dit zal de periodieke controle een stuk eenvoudiger maken. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat bewijsstukken tussentijds toegestuurd worden aan het beroepsregister. 
 
Op verzoek kan het activiteitenformulier digitaal worden aangeleverd. Het meesturen van eventuele 
bijlagen blijft echter noodzakelijk. Deze kunnen zowel per post als digitaal worden ingestuurd, echter 
alleen gelijktijdig met het activiteitenformulier. Dus: alles digitaal, of alles per post. Het is namelijk 
ondoenlijk om alle stukken bij elkaar te zoeken; dit werkt fouten in de hand. 
 
Op basis van de aangeleverde gegevens beoordelen medewerkers van het beroepsregister of de 
vereiste dertig registerpunten zijn verzameld. Van de uitkomst van deze beoordeling wordt men 
vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Bij een positieve uitkomst van de periodieke controle wordt de inschrijving in het beroepsregister met vijf 
jaar verlengd. Bij een negatieve uitkomst van de controle - bij minder dan dertig registerpunten, bij een 
onjuiste verdeling van de ondernomen activiteiten of indien er geen gegevens ontvangen zijn - krijgt 
men een schriftelijk advies om binnen twee jaar alsnog aan de benodigde dertig registerpunten te 
komen. Wanneer aan het eind van deze twee jaar de dertig registerpunten nog niet zijn behaald, eindigt 
de inschrijving in het beroepsregister met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Als men lid is van 
de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW wordt dit lidmaatschap onverkort 
voortgezet. 
Betrokkene kan slechts opnieuw opgenomen worden in het register mits hij voldoet aan de eisen voor 
categorie A. Een (kandidaat)geregistreerde wordt geacht in de geest van het beroepsregister te 
handelen. Dit betekent in dit geval dat bij een nieuwe aanvraag voor inschrijving in het beroepsregister 
gecontroleerd wordt om welke reden de voormalig-geregistreerde destijds is uitgeschreven. Als blijkt dat 
dit is gebeurd vanwege het herhaaldelijk niet nakomen van verplichtingen, zal aantoonbaar gemaakt 
moeten worden dat dit in de toekomst niet aan de orde zal zijn. Zodra blijkt dat de kandidaat-
geregistreerde dit (opzettelijk) negeert kan besloten worden tot definitief royement. 
 
3.7 Met welke kosten dient u rekening te houden?  
 
Omdat vanwege de ontkoppeling per 1 juli 2006 de kosten van registratie zijn aangepast verwijzen wij u 
voor de huidige tarieven van registratie en lidmaatschap graag naar de website www.nvmw.nl → 
Lidmaatschap → Contributie. 
Per 1 januari 2007 wordt de betalingssystematiek gewijzigd en zal de verhouding tussen contributie en 
registratiekosten veranderen. 
 



Dit zijn in principe de totale kosten voor iemand die geregistreerd is in categorie C, tenzij hij nog 
supervisie of werkbegeleiding dient te ondergaan (zie de toelichting onder ‘Reflectietraject’). 
 
Cursustraject 
In hoofdstuk 5 worden enkele honderden cursussen en opleidingen vermeld, waaraan al registerpunten 
zijn toegekend. Met het oog op kwaliteitsverbetering van de eigen professionaliteit kan men hier een 
keuze uit maken. De kosten voor de diverse opleidingen kunnen nogal uiteen lopen. Voortgezette 
Opleidingen/VO’s zijn nu eenmaal intensief dus liggen de kosten daarvoor vanzelfsprekend hoger dan 
voor een kortere applicatiecursus. Het overzicht bevat wat dat betreft opleidingen voor elke beurs. 
(Informatie over kosten is te verkrijgen bij het betreffende opleidingsinstituut.) 
 
Reflectietraject 
Omdat het beroepsregister een kwaliteitsinstrument is verdient het de voorkeur om voor de door u 
gewenste vorm van reflectie een bij de LVSB geregistreerde supervisor/begeleider in te schakelen. 
Voor het inschakelen van een supervisor/werkbegeleider of voor informatie over bijvoorbeeld de kosten 
kunt u contact opnemen met de LVSB, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere 
Begeleidingsvormen.  
Het secretariaat is als volgt te bereiken: 
Postbus 170 
6600 AD  WIJCHEN 
tel. (024) 366 20 80 (maandag t/m donderdag, van 9.30 tot 12.30 uur) 
fax (024) 366 27 49 
e-mail info@lvsb.nl 
website www.lvsb.nl 
Mocht deze vorm onverhoopt financieel niet haalbaar zijn dan is het mogelijk om binnen de organisatie 
waar men werkzaam is iemand te vragen om als supervisor, werkbegeleider of mentor op te treden. Dat 
kan een zeer ervaren collega zijn, maar het kan ook om een leidinggevende gaan. Hiervoor worden 
over het algemeen geen kosten in rekening gebracht. 
 
Bij alle vormen van reflectie (supervisie, intervisie, werkbegeleiding, (inter)collegiale consultatie, 
mentorschap) is het noodzakelijk een verklaring te overleggen. Daarin moet vermeld staan om welke 
vorm van reflectie het gaat, in welke periode deze heeft plaatsgevonden, hoe vaak deze sessies 
hebben plaatsgehad en hoe lang elke sessie heeft geduurd. 
Verder moet de verklaring - afhankelijk van de gekozen vorm - door de supervisor, werkbegeleider, 
mentor, mede-intervisanten of mede-consultanten worden gedateerd en ondertekend onder vermelding 
van hun functie. 
  
Verzameltraject 
Afhankelijk van de keuze die men maakt uit de mogelijke activiteiten hoeft dit niets te kosten. Een 
studiereis naar het buitenland brengt vanzelfsprekend hoge kosten met zich mee. Een artikel schrijven 
voor een vakblad kost echter ‘alleen’ maar tijd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat er geen totaalbedrag genoemd kan worden. Men kan het binnen bepaalde 
grenzen net zo goedkoop of net zo duur maken als men zelf (of de werkgever) wil. Er zal wel altijd 
rekening gehouden moeten worden met een bepaalde tijdsinvestering. In overleg met de werkgever kan 
bepaald worden in hoeverre activiteiten tijdens werktijd, dan wel in eigen tijd ontplooid dienen te 
worden.  
Het is evenmin mogelijk om een indicatie te geven van de tijdsinvestering die met de diverse trajecten 
gemoeid is, aangezien dit per activiteit sterk kan verschillen. 
 
3.8 Ouderenbeleid 
 
Regelmatig wordt de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers benaderd door oudere 
geregistreerde maatschappelijk werkers. Zij hebben in de loop der jaren over het algemeen veel kennis 
en ervaring opgedaan. Naarmate de jaren verstrijken valt het hen echter steeds zwaarder om aan de 
verplichtingen van de registratie te voldoen. Enerzijds vergen lang(er)lopende opleidingen naar hun 
ervaring teveel energie; anderzijds is het hun ervaring dat werkgevers minder geneigd zijn te investeren 
in oudere medewerkers. 
 



Het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers heeft daarom ouderenbeleid 
ingesteld. Door de verplichte verdeling los te laten wordt het ouderen gemakkelijker gemaakt aan hun 
verplichtingen te voldoen, zonder afbreuk te doen aan het systeem van toetsing. 
Per registratieperiode van vijf jaar dient een geregistreerde minimaal dertig registerpunten te 
verzamelen: 
a. met deelname aan cursussen, trainingen en opleidingen en/of  
b. door middel van activiteiten die zich richten op reflectie op het eigen beroepsmatig handelen en/of 
c. binnen het zogenaamde ‘verzameltraject’: activiteiten gericht op het overdragen van het vak, op 

profileren of op ontwikkelen. 
Kortom, de punten kunnen naar eigen keuze ingevuld worden, hetzij binnen het cursus-, het reflectie- 
en/of het verzameltraject.  
 
Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u: 
- ouder zijn dan 55 jaar; 
- uitdrukkelijk op uw activiteitenformulier, onder punt 6 (Opmerkingen), vermelden dat u in 

aanmerking wilt komen voor deze regeling. 
Feit blijft dat u alle ondernomen activiteiten met documentatie moet onderbouwen; anders loopt u het 
risico dat er geen of minder punten aan de betreffende activiteiten worden toegekend. 
 
3.9 De rol van de werkgever en de werknemer bij een  gezamenlijke inschrijving 
 
Steeds meer werkgevers overwegen, c.q. kiezen ervoor hun maatschappelijk werkers gezamenlijk aan 
te melden voor registratie. De werkgever betaalt in dat geval de registratiekosten van al zijn 
maatschappelijk werkers in één keer. Geregistreerde maatschappelijk werkers met een gezamenlijke 
inschrijving via hun werkgever kunnen profiteren van een kortingsregeling voor de kosten van 
lidmaatschap en registratie. (Soms neemt de werkgever zelfs alle kosten voor zijn rekening.)  
Echter: de maatschappelijk werker blijft zelf geheel verantwoordelijk voor de consequenties van zijn 
inschrijving in het beroepsregister, zoals bijvoorbeeld voor het behalen van de benodigde punten én het 
aantonen daarvan, evenals voor het doorgeven van mutaties. Verwijzen naar de werkgever is daarom 
geen optie. 
Werkgevers die meer willen weten over het gezamenlijk aanmelden van alle maatschappelijk werkers 
voor het lidmaatschap van de NVMW en voor beroepsregistratie kunnen informatie opvragen bij het 
secretariaat van de NVMW, e-mail maatswk@nvmw.nl. 
 
3.10 Informatieverstrekking aan werkgever 
 
Alleen wanneer de werkgever de registratie rechtstreeks betaalt aan de Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers bestaat er een informatieplicht richting werknemer én werkgever, mits de 
werknemer hierover is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld om de betaling niet via de 
werkgever te laten verlopen. Wanneer de werknemer zelf de betaling verzorgt, bestaat er namelijk geen 
informatieplicht richting werkgever. 
Sommige werkgevers zijn bereid de registratiekosten in te houden op het salaris. U kunt deze 
mogelijkheid desgewenst bespreken met uw werkgever. 
 
Wij verstrekken alleen informatie over de uitkomsten van toetsingsmomenten (toelating en periodieke 
controle). 
De werknemer (lees: geregistreerde) heeft het recht te weten welke gegevens over hem in de registratie 
zijn opgenomen. Inzage geschiedt dan ook op verzoek van de geregistreerde. 
 
3.11 Oneens met beslissingen over in- of uitschrijv ing?  
 
Wanneer een geregistreerde het niet eens is met de uitkomst van een toetsing (zowel bij toetreding tot 
het beroepsregister als bij de periodieke controle), bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit 
kan tot zes weken nadat de uitkomst van de toetsing aan de geregistreerde is verstuurd. 
Men dient in dat geval het bezwaar, voorzien van argumenten, schriftelijk kenbaar te maken aan de 
Commissie van Beroep - Registratie. De commissie zal hetzelfde materiaal, maar nu samen met het 
bezwaarschrift, opnieuw beoordelen. Mogelijk komt zij tot een nieuwe, gewijzigde uitkomst. Van deze 
uitkomst wordt men schriftelijk op de hoogte gesteld. De uitspraak van de Commissie van Beroep - 
Registratie is bindend. 
 



3.12 Beëindiging inschrijving 
 
De registratie wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij er vóór 1 december schriftelijk wordt 
opgezegd. De geregistreerde ontvangt van een schriftelijke opzegging een schriftelijke bevestiging.  
Indien de betreffende brief voor 1 december van enig jaar ontvangen is (datum poststempel is hierbij 
bepalend), beëindigen wij de registratie per 1 januari van het daaropvolgende jaar. 
 
3.13 Achtergrond registerpuntenstelsel  
 
Een structurering van de activiteiten die bijdragen aan de competenties en kwaliteit van geregistreerde 
maatschappelijk werkers is voor het beroepsregister onontbeerlijk gebleken. Het beginsel van een 
stelsel van registerpunten komt daaraan tegemoet. Het stelsel van registerpunten is enigszins 
vergelijkbaar met het studiepuntenstelsel, zoals het Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk 
Onderwijs dat hanteren. Een registerpuntenstelsel heeft in verschillende opzichten een belangrijke 
betekenis. Het is een: 
-  hulpmiddel in het kader van de structurering en waardering van het cursus- en 

activiteitenaanbod; 
- hulpmiddel om overeenkomstige cursussen aan verschillende opleidingsinstituten te kunnen 

vergelijken; 
-  instrument dat bevordert dat onderwijsdoelstellingen voldoende expliciet worden gemaakt; 
- aanzet tot nadenken over de te stellen eisen omtrent deskundigheidsbevordering; 
- toetssteen en waarborg tot een rechtvaardige studie- en activiteitenbelasting voor 

geregistreerde maatschappelijk werkers, zowel qua tijdsinvestering als inhoud; 
- middel om deskundigheidsontwikkeling van geregistreerde maatschappelijk werkers op een 

relatief eenvoudige en doorzichtige wijze te registreren; 
- instrument om sturing te geven aan het soort activiteiten waarvan het beroepsregister meent 

dat het bijdraagt aan de deskundigheidsontwikkeling van geregistreerde maatschappelijk 
werkers; 

- stelsel dat redelijk transparant is en daarmee toegankelijk voor discussie. 
 
(N.B Een kritische noot is op zijn plaats. Het beroepsregister wil voorkomen dat het systeem van 
registerpunten te ver doorslaat. Eigenlijk gaat het niet zozeer om de registerpunten. Het is 'slechts' een 
middel om een doel te bereiken: het doel om maatschappelijk werkers uit te nodigen voortdurend 
activiteiten te ondernemen die bijdragen aan hun kwaliteit en deskundigheid.) 
 
3.14 Resultaten van eerdere periodieke controles  
 
De ervaring leert dat ruim vijfenzestig procent van de geregistreerden de periodieke controle in één keer 
behaalt. De resterende vijfendertig procent betreft geregistreerden die nog extra informatie dienen aan 
te leveren, die uit zichzelf hun inschrijving in het beroepsregister beëindigen, die geen 
activiteitenformulier insturen of die echt te weinig of een onjuiste verdeling van de registerpunten 
behalen. Deze groep, met uitzondering van degenen die opgezegd hebben, krijgt een herkansing om na 
twee jaar alsnog aan te tonen dat zij voldoende registerpunten heeft behaald. 
 
3.15 Veelgestelde vragen 
 
Dagelijks ontvangen de medewerkers van het beroepsregister per telefoon, per e-mail en per post 
vragen over beroepsregistratie. Uit de vragen die hen bereiken is een bloemlezing samengesteld.  
 
1. Tellen registerpunten voor opleidingen die je vóór toelating tot het beroepsregister hebt gevolgd 

mee voor de eerstvolgende periodieke controle?  
Nee, pas op het moment dat je ingedeeld bent in categorie A gaat er een periode van vijf jaar in, 
waarin je de beoogde dertig registerpunten moet zien te behalen. Een van de principes waarop het 
systeem van beroepsregistratie is gebaseerd is immers doorlopende deskundigheidsbevordering. 
 

2. Ik heb niet de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd. Kan ik dan wel 
ingeschreven worden in het beroepsregister? 
Dat hangt er vanaf: bepaalde vooropleidingen worden voor beroepsregistratie gelijkgesteld aan de 
opleiding MWD (bijv. SPH of Sociale Academie). Met een andere vooropleiding wordt je 
aanmelding voorgelegd aan het bestuur van het beroepsregister. Deze beslist, mede op grond van 



je werkervaring en andere door jou gevolgde opleidingen, of je alsnog toegelaten kunt worden. 
 

3. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk vijftien jaar geleden afgesloten. Sindsdien ben ik niet 
werkzaam geweest in het maatschappelijk werk. Nu ga ik weer aan de slag als maatschappelijk 
werker. Kan ik wel in het beroepsregister opgenomen worden? 
Ja, maar op dit moment kun je nog niet ingeschreven worden in categorie A; je wordt ingedeeld in 
categorie C. Voor categorie A mag je werkervaring namelijk niet langer dan vijf jaar geleden zijn. 
Ook moet je supervisie of werkbegeleiding hebben ondergaan die niet langer dan vijf jaar geleden 
plaatsgevonden mag hebben. 
 

4. Moet een supervisor geregistreerd zijn bij de LVSB?  
Bij voorkeur wel, omdat een LVSB-supervisor/begeleider vanwege zijn eigen beroepsregistratie aan 
bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk 
Werkers stelt het echter (nog) niet verplicht. Mocht het inschakelen van een LVSB-supervisor 
begeleider niet mogelijk zijn, dan is het mogelijk om binnen de organisatie waar je werkt iemand te 
vragen om als supervisor, werkbegeleider of mentor op te treden. Dat kan een zeer ervaren collega 
zijn, maar het kan ook om een leidinggevende gaan: iemand die het maatschappelijk werk goed 
kent.  
 

5. Tellen registerpunten voor opleidingen die je hebt gevolgd terwijl je inschreven staat in categorie C 
mee voor de eerstvolgende periodieke controle? 
Nee. Zolang je ingeschreven bent in categorie C hoef je wat het beroepsregister betreft nog geen 
registerpunten te verzamelen. Er wordt alleen van je verlangd dat je zo snel mogelijk gaat voldoen 
aan de eisen voor categorie A. 
 

6. Ik ga een opleiding volgen waar geen registerpunten aan zijn toegekend. Telt deze opleiding wel 
mee voor de beroepsregistratie? 
Dat is in principe wel mogelijk, mits de opleiding bijdraagt aan jouw methodisch handelen als 
maatschappelijk werker. Op het moment dat jij een activiteitenformulier toegestuurd krijgt voor je 
periodieke controle, kun je daarop alle door jou ondernomen activiteiten van de voorafgaande vijf 
jaar vermelden. Bedoelde opleiding kun je dus ook noteren. Vergeet niet om heldere, relevante en 
volledige informatie over de opleiding mee te sturen. Bij de toetsing van je activiteitenformulier 
wordt deze opleiding betrokken en worden er zo mogelijk alsnog registerpunten aan toegekend. 
 

7. Ik heb een opleiding gevolgd waar geen registerpunten aan zijn toegekend. Kan ik hier alsnog 
registerpunten voor krijgen? 
In principe wel; registerpunten kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend. Door deze 
opleiding te zijner tijd te vermelden op het activiteitenformulier (en te ondersteunen met 
documentatie) wordt deze opleiding betrokken bij de beoordeling van het activiteitenformulier. Op 
deze manier worden er op dat moment registerpunten toegekend. 
 

8. Op grond waarvan worden er punten toegekend aan een opleiding? 
Er wordt een aantal aspecten bij de beoordeling betrokken: is er een kwaliteitskeurmerk afgegeven 
aan het opleidingsinstituut, wat is de toegevoegde waarde, welke toelatingscriteria worden 
gehanteerd, met hoeveel studie-uren (contact- en zelfstudie-uren) moet rekening worden 
gehouden, welke doelstellingen kent de opleiding, waaruit bestaat de inhoud, welke werkvormen 
worden toegepast, is er een toetsing aan verbonden, op welke wijze vindt er afstemming plaats met 
het werkveld, wie is de docent en wat is diens achtergrond, welke literatuur wordt er gebruikt, 
hoeveel bedragen de kosten? 
Dit alles wordt - voor zover van toepassing - afgezet tegen eerder beoordeelde vergelijkbare 
opleidingen. 

 
9. De opleiding die ik wil gaan volgen wordt niet meer vermeld in het meest recente vademecum. Kan 

ik deze opleiding nog wel volgen? 
Dat hangt af van de reden waarom de opleiding niet meer vermeld wordt. Het kan zijn dat de 
opleiding niet meer (in die vorm) wordt aangeboden door het opleidingsinstituut. Het kan ook zijn 
dat het opleidingsinstituut, bijv. door een krap budget, het zich financieel niet kan permitteren om de 
opleiding opnieuw te laten vermelden. In dat geval wordt de opleiding nog wel gegeven. 
Het is dus het beste om even contact op te nemen met het betreffende opleidingsinstituut. 



Eenmaal toegekende registerpunten blijven van kracht. 
 

10. Ik ben op zoek naar een goede opleiding in (..). Kunnen jullie mij daarin adviseren?  
De Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers doet geen uitspraken over de kwaliteit 
van opleidingen. Opleidingen worden uitsluitend beoordeeld op grond van schriftelijk materiaal. Het 
beroepsregister houdt zich niet bezig met de beoordeling van opleidingsinstituten. Daarvoor 
bestaan voldoende erkende instituten.  
De door het beroepsregister beoordeelde opleidingen zijn terug te vinden in het vademecum dat de 
stichting jaarlijks uitgeeft. Het beroepsregister beschikt niet over een totaaloverzicht van alle 
opleidingen die in Nederland worden aangeboden; dit geldt ook voor de voortgezette opleidingen 
(V.O.’s). Met behulp van zoekmachines op internet kun je meestal de gewenste informatie vinden.  
 

11. Ik heb een opleiding afgerond. Kan ik het certificaat opsturen aan het beroepsregister? 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat bewijsstukken tussentijds toegestuurd worden aan het 
beroepsregister. Op het moment dat je toe bent aan jouw periodieke controle krijg je automatisch 
een activiteitenformulier toegestuurd. Daarop kun je al je activiteiten vermelden die je in de 
afgelopen vijf jaar hebt ondernomen, onder andere deze opleiding. Het formulier kun je vervolgens 
retourneren met de gevraagde ondersteunende documentatie, zoals bijvoorbeeld jouw certificaat. 
 

12. Ik heb bemerkt dat de opleiding die ik heb gevolgd minder punten oplevert dan een vergelijkbare 
opleiding die door mijn collega is gevolgd bij een ander opleidingsinstituut. Kan ik daar bezwaar 
tegen indienen? 
Helaas voor jou kan dat niet. Alleen opleidingsinstituten zelf kunnen bezwaar maken tegen het 
toegekende puntental. Opleidingsinstituten ontvangen na beoordeling schriftelijk bericht van het 
aantal registerpunten dat aan hun opleiding is toegekend. Zij hebben zes weken de tijd om tegen de 
uitkomst hiervan in beroep te gaan. Als zij dat niet doen, is de uitkomst definitief en kan hier niet 
meer tegen in beroep gegaan worden. 
 

13. Hoe toon je aan dat je intervisie hebt gevolgd?  
Daartoe moet je een verklaring overleggen waarin vermeld staat in welke periode de intervisie heeft 
plaatsgevonden, hoe vaak deze sessies hebben plaatsgehad en hoe lang elke sessie heeft 
geduurd. 
Verder moeten op de verklaring de namen en de functies vermeld staan van alle personen met wie 
je intervisie hebt gevolgd. Alle intervisanten dienen deze verklaring ondertekend te hebben. 
 

14. Ik heb al mijn activiteiten genoteerd op het activiteitenformulier en toegelicht. Heb ik daarmee 
voldoende aangetoond dat ik deze activiteiten daadwerkelijk heb ondernomen? 
Veel mensen denken onterecht dat zij hun activiteiten in het kader van de periodieke controle 
aantoonbaar hebben gemaakt, door de activititeiten te omschrijven, c.q. toe te lichten op het 
activiteitenformulier. Voor alle duidelijkheid: dit volstaat niet. Men moet een en ander toch met 
documentatie ondersteunen. 
 

15. Ik heb een stagiaire begeleid. Moet ik dit ook aantonen? 
Ja, je wordt geacht al je activiteiten aan te tonen. Je kunt bijvoorbeeld een kopie van het 
stagecontract meesturen of een deel van het stageverslag.  
Dat betekent dus ook dat als je bijvoorbeeld een interview hebt gegeven je een kopie van het 
betreffende artikel kunt meesturen. Mocht je een presentatie of een workshop hebben verzorgd, 
dan kun je bijvoorbeeld het programma of de uitnodiging meesturen. Zo kun je voor elke activiteit 
wel een mogelijkheid bedenken om documentatie mee te sturen. 
 

16. Ik ben toe aan mijn periodieke controle. Mijn werkgever betaalt alle kosten voor lidmaatschap en 
registratie. Hij heeft het overzicht van alle opleidingen die ik gevolgd heb. Moet ik dan wel alle 
gevolgde opleidingen op het activiteitenformulier vermelden? 
Jazeker. Ook al betaalt jouw werkgever alle kosten, je blijft zelf verantwoordelijk voor de 
consequenties van jouw inschrijving in het beroepsregister, zoals bijvoorbeeld voor het behalen van 
de benodigde registerpunten én het aantonen daarvan, evenals voor het doorgeven van mutaties. 
Verwijzen naar de werkgever is daarom geen optie. 
 

17. Ik heb net mijn periodieke controle achter de rug en heb bericht ontvangen dat ik moet herkansen. 
Toch heb ik veel activiteiten ondernomen. Hoe kan dat?  



Waarschijnlijk zijn de activiteiten niet of slechts ten dele aangetoond: er is geen of maar voor een 
aantal activiteiten documentatie meegestuurd. Ook kan het zijn dat de informatie te summier is. Er 
blijkt bijvoorbeeld niet uit hoe lang een opleiding heeft geduurd, of wat de inhoud van de opleiding 
behelst. 
Vanwege deze ontbrekende informatie kan geen goede beoordeling uitgevoerd worden. Daarom 
worden er aan bepaalde activiteiten geen of minder registerpunten toegekend. 
Een andere mogelijkheid is dat er binnen een van de drie trajecten te weinig punten of helemaal 
geen punten zijn behaald. 
 

18. Ik heb vijf jaar geleden al een periodieke controle ondergaan. Later in dat jaar heb ik nog een 
opleiding gevolgd. Kan ik deze opleiding opvoeren voor de huidige periodieke controle, al valt het 
officieel net buiten de termijn die op het formulier vermeld wordt? 
Ja, zolang er geen overlap bestaat, kan deze opleiding opgevoerd worden voor de huidige 
periodieke controle. 
 

19. Het is elke vijf jaar een hele klus om in kaart te brengen welke activiteiten ik in de 
voorafgaande vijf jaar heb ondernomen. Is het niet mogelijk om elk jaar te toetsen of elke twee jaar? 
Dat zou een kostbare zaak worden. Het zou immers betekenen dat er elk jaar bijna 1.700 
toetsingen uitgevoerd zouden moeten worden. Nu is het al een hele klus om de gemiddeld 300 
toetsingen op tijd af te krijgen. In de toekomst zal dit aantal nog toenemen. Enerzijds vanwege het 
groeiend aantal geregistreerden. Anderzijds zijn steeds meer geregistreerden al aan de beurt voor 
hun tweede of derde toetsing. Dat betekent dat dan niet alleen degenen aan de beurt zijn die zich 
ruim vijf jaar geleden hebben aangemeld voor beroepsregistratie, maar ook degenen die zich ruim 
tien jaar, resp. vijftien jaar geleden aanmeldden. Op een gegeven moment komen daar ook de 
geregistreerden bij die zich twintig jaar geleden hebben laten registreren, enzovoort. 
Het verdient daarom aanbeveling dat je tijdens je registratieperiode de ondernomen activiteiten 
goed bijhoudt. Wij raden aan de bijlagen behorend bij het activiteitenformulier (certificaten, 
deelnamebewijzen, artikelen e.d.) bij elkaar in een map of ordner te bewaren en telkens iets toe te 
voegen, bijvoorbeeld een kopie van een artikel dat je hebt geschreven. Dit zal de periodieke 
controle een stuk eenvoudiger maken. 
 

20. Hoeveel gaat het mij kosten als ik mij laat registreren? 
Je moet in ieder geval rekening houden met de jaarlijkse registratiekosten en voor zover van 
toepassing met de kosten van lidmaatschap van de NVMW. Verder word je geacht opleidingen te 
volgen, een vorm van reflectie te ondergaan en activiteiten binnen het zogenaamde verzameltraject 
te ontplooien. In hoofdstuk 3, onder het kopje ‘Met welke kosten dient u rekening te houden?’ wordt 
dit nader toegelicht. 
 

21. Ik ben al op leeftijd en het kost mij steeds meer moeite om aan de eisen van registratie te voldoen. 
Enerzijds vanwege het feit dat mijn energie afneemt, anderzijds omdat mijn werkgever geen geld 
meer in mij lijkt te willen investeren. Word ik nu uitgeschreven?  
Dat hoeft niet, want het beroepsregister kent een ouderenbeleid. Door de verplichte verdeling over 
cursus-, reflectie- en verzameltraject los te laten - resp. minimaal 15, 5 en 5 punten - wordt het 
ouderen gemakkelijker gemaakt aan hun verplichtingen te voldoen, zonder afbreuk te doen aan het 
systeem van toetsing. Per registratieperiode van vijf jaar dient een geregistreerde oudere minimaal 
dertig registerpunten te verzamelen; het maakt niet uit op welk gebied. Ouderen zijn heel goed in 
staat om kennis over te dragen, omdat zij veelal kunnen bogen op veel ervaring. Door bijvoorbeeld 
regelmatig presentaties te geven, artikelen te schrijven of interviews te geven kunnen zij toch de 
benodigde dertig registerpunten verzamelen, zonder intensieve opleidingen te hoeven volgen. 
 

22. Ik heb tien jaar werkervaring als uitvoerend maatschappelijk werker, maar ben sinds kort docent 
aan de opleiding MWD. Moet ik mij nu laten uitschrijven uit het beroepsregister? 
Nee, dat hoeft niet. Wanneer je meer dan drie jaar werkervaring hebt als uitvoerend 
maatschappelijk werker, kun je vanwege je docentschap ingedeeld worden in categorie B. Dat is de 
categorie voor maatschappelijk werkers in een voorwaardenscheppende functie binnen het 
maatschappelijk werk, zoals docent, leidinggevende, stafmedewerker, werk- of praktijkbegeleider. 
De onderhoudseisen voor categorie B zijn gelijk aan die voor categorie A. 
 

23. Ik heb een leidinggevende functie en ben daarom ingedeeld in categorie B. Ik volg geen 
opleidingen meer op het gebied van uitvoerend maatschappelijk werk, maar richt mij meer op 



managementopleidingen. Tellen dit soort opleidingen mee voor de periodieke controle? 
Vanzelfsprekend volgen leidinggevenden andersoortige opleidingen dan uitvoerend 
maatschappelijk werkers. Tijdens de toetsing van het activiteitenformulier wordt rekening gehouden 
met de werksetting van elke geregistreerde. Dat betekent dat leidinggevenden dit soort opleidingen 
gewoon mogen opvoeren voor hun periodieke controle. 



(foto Peter Menkveld) 
 

B. Peter Menkveld denkt mee over nieuw beroepsregis ter  
 
 
 

‘Helft maatschappelijk werkers zou geregistreerd mo eten zijn’ 
 
Peter Menkveld is lid van de projectgroep Phebe, wa ar hij meedenkt over de herziening van het 
beroepsregister. Hij is beleidsmedewerker bij MEE N ederland, het landelijk bureau van de 
vereniging van MEE-organisaties in Nederland. Tot z ijn taak behoort 
deskundigheidsbevordering. Met Phebe gaat hij na ho e het beroepsregister blijft voldoen aan de 
eisen van deze tijd: sluit het nog aan bij de ontwi kkelingen in de samenleving en het werkveld? 
 
Vijftien jaar na de oprichting is besloten het beroepsregister te evalueren. De werkgroep Phebe (Project 
Herziening Beroepsregister) gaat na hoe het beroepsregister verbeterd kan worden en hoe het 
aansluiting houdt bij ontwikkelingen in onderwijs en werkveld. 
De consulenten die in 22 regio’s onder de vlag van MEE werken, bieden cliënten (kortdurende) 
ondersteuning. Ze geven informatie, advies en helpen bij het aanvragen en realiseren van de 
benodigde zorg. Vanaf 2004 richt MEE zich niet alleen op mensen met een verstandelijke beperking, 
maar ook op mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken. Van de 2300 consulenten die 
nu bij MEE werken, voldoet minstens de helft aan de huidige toelatingscriteria voor het beroepsregister. 
Toch zijn slechts 16 consulenten geregistreerd. Het maakt duidelijk dat hier een probleem ligt: blijkbaar 
kost registratie in de ogen van veel maatschappelijk werkers en werkgevers op dit moment meer dan 
het oplevert. Volgens Peter is de tijd rijp voor de evaluatie: ‘Maatschappelijk werkers laten zich van 
oudsher inhoudelijk nauwelijks aansturen. Toch stijgt de behoefte tot standaardiseren. En 
functiebeschrijvingen geven tegenwoordig concreter aan welke diensten worden verleend. Het 
beroepsregister kan buitengewoon behulpzaam zijn om te bepalen of een functionaris voldoet aan de 
criteria van een goede beroepsbeoefenaar in maatschappelijke dienstverlening.’  
Ook worden toenemend eisen gesteld aan kwaliteit, bijvoorbeeld door de Wet op Kwaliteitszorg 
Zorginstellingen. Veel instellingen sluiten zich aan bij de certificering van het HKZ (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen). Ook MEE heeft bij HKZ een certificatieschema laten ontwikkelen. 
Deelname aan beroepsregistratie kan van betekenis zijn als een HKZ-certificatie wordt aangevraagd. 
 
Kosten 
Dat neemt niet weg dat werkgevers zelf de eis zouden kunnen stellen dat hun maatschappelijk werkers 
geregistreerd zijn in een beroepsregister. Volgens Peter zouden de werkgevers dan ook een deel van 
de kosten voor hun rekening kunnen nemen, al hebben professionals natuurlijk in de eerste plaats zelf 
de verantwoordelijkheid bij te blijven in hun vak en hierin te investeren. ‘Het is het belang van de 
werkgevers dat ze goede beroepsbeoefenaren in dienst hebben en dat dit toetsbaar, maar ook 
betaalbaar blijft. Gebruikmaken van een korting door een collectieve aanmelding voor registratie is 
bijvoorbeeld een mogelijkheid. Ik vind dat op zijn minst de helft van de werkers geregistreerd zou 
moeten zijn. Dan kun je als werkgever naar klanten, overheid en financiers aantonen dat je serieus 
werk maakt van de kwaliteit van je maatschappelijke dienstverlening.’ 
Peter benadrukt dat binnen Phebe niet gepraat wordt over wat het beroep van maatschappelijk werk in 
moet houden. Daarvoor dient het nieuwe beroepsprofiel van de NVMW als uitgangspunt. De 
projectgroep denkt na over een nieuw systeem met toelatings- en onderhoudscriteria die aansluiten op 
de ontwikkelingen binnen het werkveld. Het gaat daarbij ten eerste om een inzichtelijk en werkbaar 
beoordelingssysteem voor opleidingen en ten tweede om een transparante toekenning van 
registerpunten. Met als uiteindelijk doel: een kwalitatief goed beroepsregister dat ook als zodanig 
bekend staat.  
Om te worden toegelaten tot het beroepsregister moet je voldoen aan de criteria die het beroepsregister 
aan de maatschappelijk werker stelt. Peter: ‘Wat mij betreft is dat dus niet iemand die ooit 
maatschappelijk werker is geweest, maar nu als manager leiding geeft aan een organisatie.’ 
Een ander belangrijk onderwerp van gesprek binnen Phebe is de herstructurering van het onderwijs. 
Het lijkt erop dat de beroepsopleidingen SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), MWD 
(Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) steeds vaker 
zullen worden samengevoegd tot één opleiding Social Work. De vraag voor het beroepsregister is dan: 
hoe verhoudt zich de toekomstige social worker tot het beroep van maatschappelijk werker. ‘We hebben 
het over een beroepsregister maatschappelijk werk, niet over een beroepsregister social work’, vindt 



Peter. ‘Ook hier moeten we het beroep social work dus toetsen aan de kernwaarden voor 
maatschappelijk werk.’ 
 

Kwaliteit 
Geregistreerd staan betekent weliswaar dat de geregistreerde zich vakmatig scherp houdt door 
bijvoorbeeld supervisie en (bij)scholing te volgen, maar Peter benadrukt dat meer zaken bepalen of de 
dienstverlening effectief is. De kwaliteit van de dienstverlening heeft ook te maken met een goede 
organisatie waarbinnen de werker functioneert. Wordt bijvoorbeeld de ‘case load’ van de 
maatschappelijk werker niet overschreden? Want natuurlijk heeft ook dát invloed op de kwaliteit van de 
hulpverlening. En hoe staat het met de werkomgeving? Biedt die genoeg veiligheid, weet de 
maatschappelijk werker dat zijn organisatie achter hem staat?  
Een andere vraag is: garandeert registratie kwalitatief goede hulpverlening? En hoe meet je die 
kwaliteit, zeker als het doel van de dienstverlening in de preventieve sfeer ligt? De werkgever heeft ook 
andere middelen om de kwaliteit van de hulpverlening te meten, zoals benchmark en klantevaluaties. 
‘Maar’, zegt de beleidsmedewerker van MEE, ‘een goed beroepsregister is een uitstekende stimulans 
voor de maatschappelijk werker om zijn vaardigheden op peil te houden en zijn dienstverlening 
kwalitatief verantwoord uit te voeren. Belangrijk is overeenstemming met de werkgevers. Zien zij de 
meerwaarde van een goed beroepsregister in en zijn zij bereid hierin te investeren? Bijvoorbeeld door 
een deel van hun opleidingsbudget te besteden aan de kosten van registratie of aan de opleidingen die 
hiervoor gevolgd moeten worden.’  
 

Missie 
Naar de mening van Peter staan nu te weinig maatschappelijk werkers geregistreerd bij het 
beroepsregister. ‘We zullen straks de boer op moeten met het herziene beroepsregister. Onderwijs, 
werkveld en werkers moeten worden overtuigd van het nut ervan. Alleen als partijen merken dat 
beroepsregistratie nuttig is voor cliënten en werkveld, zal de belangstelling voor registratie toenemen. 
Als het werk van Phebe daaraan een bijdrage kan leveren, is de missie geslaagd.’ 
Uiteindelijk gaat het erom dat cliënten die een beroep doen op het maatschappelijk werk, erop mogen 
rekenen dat zij geholpen worden door goed gekwalificeerde medewerkers. Daar hebben cliënten recht 
op. Het is ook goed voor de professionals en de organisaties waar zij werken. Peter: ‘Wij willen een 
beroepsregister dat goed functioneert en afgestemd is op de laatste ontwikkelingen in opleidingsland en 
werkveld. Daar wil je als maatschappelijk werker toch bij ingeschreven zijn?’ 
 
 

 
Peter Menkveld 
Peter Menkveld is beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering bij MEE Nederland te Utrecht. Hij is 
lid van de projectgroep Phebe. 
 
Interview en foto: Ben de Graaf 
 



Hoofdstuk 4 
Ook werkgevers stimuleren de beroepsregistratie  
 
 
4.1 Kwaliteitsbeleid in instellingen  
 
De overheid is in Nederland eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. 
Daarom heeft de overheid de laatste jaren veel gedaan om de kwaliteit van zorg in Nederland te 
behouden en te verbeteren. Zij heeft een beleid ontwikkeld dat de eigen verantwoordelijkheid van 
hulpverleners en instellingen voor kwalitatief goede zorg centraal stelt en daarom meer gericht is op 
voorkomen dan op blussen.  

Om de bovenstaande doelstelling te bereiken is het onvermijdelijk regels te stellen. Voor werkgevers is 
in dit verband voornamelijk de Kwaliteitswet Zorginstellingen van belang; hiermee wordt de kwaliteit van 
de zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),  verslavingszorg (VZ) en maatschappelijke zorg 
(MZ) ingebed. Deze wet die op 1 april 1996 in werking is getreden, geldt voor alle zorginstellingen en 
biedt hen de ruimte een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Ook de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet BIG) biedt juridische kaders voor scholing en certificering van 
professionals werkzaam in GGZ, VZ en MZ, zij het dat maatschappelijk werkers niet onder de werking 
van de Wet BIG vallen. 

Deze wetgeving vormt een van de redenen dat kwaliteitszorg steeds vaker een centrale plaats inneemt 
bij het beleid van instellingen. Wettelijk zijn zij daartoe verplicht.  
 
Ook subsidiegevers, zorgverzekeraars, patiënten- en 
consumentenverenigingen of gemeenten vragen echter van organisaties 
een stringent kwaliteitsbeleid. Door bewust te werken aan kwaliteit laten 
hulpverleners en instellingen de verleende zorg nog beter aansluiten bij 
de behoefte van de cliënt/patiënt. De instellingen dienen aan te kunnen 
tonen dat zij verantwoorde zorg bereiken op basis van bewust beleid en 
het planmatig werken aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit 
van de zorg. 
Het zou kunnen lijken alsof alleen zorginstellingen veel aandacht 
schenken aan kwaliteit. Niets is echter minder waar. Juist organisaties 
die wel maatschappelijk werkers in dienst hebben, maar niet zozeer 
'zorg'doelstellingen nastreven, hebben kwaliteit vaak hoog op de agenda 
staan. Zo proberen steeds meer werkgevers binnen het AMW 
bijvoorbeeld in het bezit te komen van het HKZ-certificaat. 
 
De medewerkers, en in het bijzonder zij die de zorg- en dienstverlening 
uitvoeren, vormen een belangrijke factor voor de kwaliteit van 
instellingen. Dit betekent dat juist de werkgever veel belang heeft bij een 
onafhankelijke kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van zijn 
medewerkers.  
Deze bewaking en bevordering biedt de Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers. Een organisatie kan besluiten dat voor 
maatschappelijk werkers de beroepsregistratie deel uitmaakt van haar 
kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld kan zij de beroepsregistratie verplichten bij 
het aanstellen van nieuwe werknemers, of als voorwaarde voor het 
werken bij die organisatie. Op die manier tonen werkgevers concreet 
aan dat zij werken aan kwaliteit. 
 
4.2. De rol van de werkgever inzake beroepsregistra tie 
 
De rol die werkgevers spelen bij de beroepsregistratie varieert.  
Werkgevers kunnen bijvoorbeeld alle bij hen in dienst zijnde 
maatschappelijk werkers inschrijven in het beroepsregister, al dan niet in 
combinatie met aanmelding als lid van de NVMW. Omdat zij de kosten 
collectief betalen en er dus maar een factuur gemaakt hoeft te worden, kunnen zij korting krijgen. Bij 
aanmelding van minimaal tien maatschappelijk werkers kan al gebruik gemaakt worden van deze 
regeling.  

Collectieve 
registratie 
 
Veel maatschappelijk 
werkers staan samen 
met hun collega’s 
ingeschreven in het 
beroepsregister, 
zodat hun werkgever 
één gezamenlijke 
nota ontvangt.  
Zo maken zij handig 
gebruik van de 
kortingsregeling die 
geldt wanneer 
minimaal tien  
maatschappelijk 
werkers uit één 
organisatie zich via 
hun werkgever laten 
inschrijven in het 
beroepsregister 
en/of zich aansluiten 
bij de NVMW. Voor 
nadere informatie 
kunt u zich wenden 
tot het secretariaat 
van het landelijk 
bureau: (030) 294 86 
03296 20 07  of 
maatwk@nvmw.nl  



(Wellicht ten overvloede: de maatschappelijk werkers blijven zelf geheel verantwoordelijk voor de 
consequenties van hun inschrijving in het beroepsregister, zoals bijvoorbeeld voor het behalen van de 
benodigde punten én het aantonen daarvan, evenals voor het doorgeven van mutaties. De werkgever 
speelt hier geen rol in.) 
Andere werkgevers faciliteren hun maatschappelijk werkers door hen financieel en/of in tijd de 
gelegenheid te bieden activiteiten te ontplooien in het kader van de beroepsregistratie. 
Ook een combinatie van bovengenoemde voorbeelden is natuurlijk mogelijk. 
Sommige werkgevers stellen beroepsregistratie zelfs verplicht. 
Werkgevers die meer willen weten over het gezamenlijk aanmelden van alle maatschappelijk werkers 
voor beroepsregistratie en/of voor het lidmaatschap van de NVMW kunnen informatie opvragen bij het 
secretariaat van het landelijk bureau via (030) 294 86 03 / (030) 296 20 07 of maatwk@nvmw.nl. Ook 
verwijzen wij hen graag naar hoofdstuk 3, met name naar paragraaf 3.7, 3.9 en 3.10. 
 
4.3 Werkgevers die de beroepsregistratie stimuleren : een overzicht  
 
Hiervoor heeft u al kunnen lezen dat werkgevers op allerlei wijzen de beroepsregistratie stimuleren. Dat 
doen zij door inschrijving min of meer verplicht te stellen, de kosten van registratie te betalen, de kosten 
die voortvloeien uit het ondernemen van de benodigde activiteiten voor hun rekening te nemen en/of 
door werknemers tijd beschikbaar te stellen om aan de onderhoudseisen te kunnen voldoen. 
Terwijl het Vademecum 1996 vijf organisaties en het Vademecum 1997 negentien organisaties 
vermeldde die de beroepsregistratie in hun kwaliteitsbeleid stimuleren, had het Vademecum 1998 al 
een overzicht met precies honderd organisaties. In 1999 waren er 102 bij ons bekend. In 2000 waren 
dat er 108; in 2001 109; in 2002 111. In 2003 groeide het aantal tot 121. Sinds dat jaar lijkt het aantal 
zich te stabiliseren: 120 in 2004, 119 in 2005 en 117 in 2006. De lichte afname is voor een deel toe te 
schrijven aan fusies. 
1 ABN-AMRO Arbodienst, Amsterdam 
2 ABP/USZO, Heerlen 
3 Akzo Nobel, Arnhem 
4 Algemeen Maatschappelijk Werk Amstelland, Amstelveen 
5 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, Weert 
6 Amant, Amersfoort 
7 Antonius Ziekenhuis, Sneek 
8 Arbo Consult, Brievengat (Curaçao) 
9 Arbo Dienst Fortis Nederland, Utrecht 
10 Arbo Unie Rijswijk, Rijswijk 
11 Arbodienst GVB, Amsterdam 
12 Arbodienst HTM, Den Haag 
13 ArboNed NV, Utrecht 
14 Ardyn, Groningen 
15 Belastingdienst, Utrecht 
16 B.N.M.O./Veteraneninstituut, Doorn 
17 Bureau DDS, Gouda 
18 Carinova, Ommen 
19 Carint, Hengelo 
20 CBS, Voorburg 
21 Christelijke Organisatie voor Zorg en Welzijn, Huizen 
22 Christelijke Stichting De Schutsluis, Bunschoten 
23 CMWW-Brunssum, Brunssum 
24 Context Totaal, Tilburg 
25 Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
26 Emergis, Kloetinge 
27 Evangelisch Begeleidings Centrum De Schuilplaats, ’t Harde 
28 Felua-groep, Apeldoorn 
29 Gemeente Amsterdam Waterleidingbedrijf, Amsterdam 
30 Gemeente Den Haag, Den Haag 
31 Gemeente Emmen, Emmen 
32 Gemeente Rotterdam, Dienst Werkstad, Rotterdam 
33 Gemeente Vlissingen, Vlissingen 
34 GIMD, Leeuwarden 
35 GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren 



36 HagaZiekenhuis, Den Haag 
37 HdS, Christelijke organisatie voor zorg en welzijn, Barneveld 
38 Hogeschool Leiden 
39 ING Bank Nederland, Amsterdam 
40 Jan van Breemen Instituut, Amsterdam 
41 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch 
42 Kennemer Gasthuis, Haarlem 
43 Leiboom Zorggroep, Deventer 
44 Maatschappelijke Dienst Defensie, Den Haag 
45 Maatschappelijke Dienstverlening Helmond De Peelzoom, Helmond 
46 Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar 
47 Medisch Spectrum Twente, Enschede 
48 MEE Groningen, Groningen 
49 MEE IJsseloevers, Lelystad 
50 MEE IJsseloevers, Ommen 
51 MEE Nederland, Utrecht 
52 Mensenwerk bv, Boskoop 
53 Militair Revalidatie Centrum, Doorn 
54 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 
55 Ministerie van Justitie, Rijswijk 
56 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag 
57 Montessori College, Nijmegen 
58 N.V. BBA, Breda 
59 Opella Maatschappelijk Werk, Bennekom 
60 Opella Thuiszorg, Bennekom 
61 Parnassia, Den Haag  
62 Paswerk Bedrijven Haarlem, Cruquius 
63 P.C. Zorg Alliantie, Amersfoort 
64 Politie Haaglanden, Den Haag 
65 Politie Midden en West Brabant, Tilburg 
66 Politie Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam 
67 Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong, Halsteren 
68 Regionaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven 
69 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam 
70 Revalidatiecentrum De Waarden, Dordrecht 
71 Revalidatiecentrum Kastanjehof, Apeldoorn 
72 Rijksuniversiteit Groningen, Arbo- en milieudienst, Groningen 
73 RIMA, Alkmaar 
74 Rotterdamse Stichting voor Cardiologie en Revalidatie, Rotterdam 
75 Scharlaken Koord, Het -, Amsterdam 
76 Sensire, Doetinchem 
77 Sensire, Terborg 
78 Sint Clara Ziekenhuis, Rotterdam 
79 Sodexho Nederland B.V., Capelle a/d IJssel 
80 Spaarne Ziekenhuis, Heemstede 
81 Stichting Alert, Apeldoorn 
82 Stichting voor AMW Hoorn, Hoorn 
83 Stichting AMW IJsselmonde, Rotterdam 
84 Stichting De Driehoek, Zwolle 
85 Stichting De Volckaert, Dongen 
86 Stichting Eugeria-Klokkenbelt, Almelo 
87 Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Sittard 
88 Stichting In de Bres, Drachten 
89 Stichting Humanitas, Rotterdam 
90 Stichting Kwadraad, Gouda 
91 Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio, Valkenswaard 
92 Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Dokkum 
93 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland, Alphen a/d Rijn 
94 Stichting Omring Maatschappelijk Werk, Hoorn 
95 Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk, Cuijk 



96 Stichting Zorgpalet, Hoogeveen 
97 Stichting Zuidwester, Hellevoetsluis 
98 Streekziekenhuis Zevenaar, Zevenaar 
99 Universitair Medisch Centrum Sint Radboud, Nijmegen 
100 Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind, Amersfoort 
101 Verpleeghuis De Halderhof, Bennekom 
102 Verpleeghuis De Weerde, Eindhoven 
103 Verpleeghuis Het Zonnehuis, Beekbergen 
104 Verpleeghuis Innersdijk, Groningen 
105 Verpleeghuis Regina Pacis, Arnhem 
106 Verpleeghuis Schuttershof, Brunssum 
107 VU Medisch Centrum, Amsterdam  
108 Westfries Gasthuis, Hoorn 
109 Ziekenhuis Amstelveen, Amstelveen 
110 Ziekenhuis Bethesda, Hoogeveen 
111 Ziekenhuis Bronovo, Den Haag 
112 Ziekenhuis Hilversum, Hilversum 
113 Zorgcentrum Oranjehaeve, Breda 
114 Zorggroep Almere, Almere 
115 Zorggroep Apeldoorn, Apeldoorn 
116 Zorggroep Omring, Verpleeghuis Lindendael, Hoorn 
117 Zuwe Weidesticht, Maarssen 
 
 

 
+++  Deze lijst is niet uitputtend. Weet u nog organisaties die niet in dit overzicht zijn opgenomen 
en wel de inschrijving in het beroepsregister stimuleren? Meld dit dan bij de Stichting 
Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers, zodat de lijst in 2007 nog verder uitgebreid kan 
worden. +++ 

 



(foto Nenny Bakker) 
 

 
 

C. Nenny Bakker: stafmedewerker MDD, bestuurslid be roepsregister en lid Phebe 
 
 
 

‘Visitekaartje voor maatschappelijk werker’ 
 
Nenny Bakker is stafmedewerker van de Maatschappeli jke Dienstverlening Defensie (MDD). De 
75 maatschappelijk werkers die MDD in dienst heeft,  zijn verplicht geregistreerd; de werkgever 
betaalt de kosten. Nenny zit in het bestuur van het  beroepsregister en denkt via Phebe mee over 
vernieuwing van het beroepsregister. ‘Registratie i s het visitekaartje van onze maatschappelijk 
werkers.’ 
 
Over het belang van het beroepsregister als goed keurmerk is Nenny Bakker duidelijk en uitgesproken: 
‘Ten eerste kent het beroep maatschappelijk werk geen wettelijke bescherming. De 
verantwoordelijkheid om de professie te verstevigen en de kwaliteit te bewaken ligt bij de beroepsgroep 
zelf. Ten tweede is profileren van het beroep niet altijd gemakkelijk – het kost vaak moeite aan anderen 
in gemakkelijke bewoordingen uit te leggen waar het in het beroep maatschappelijk werk over gaat. En 
ten derde zijn er aanpalende disciplines die maatschappelijk werkers dwingen aan te geven wat precies 
hun domein is. Dit alles maakt dat de beroepsgroep zich moet verstevigen. Professionaliteit is 
belangrijk. Een kwalitatief goed beroepsregister helpt hierbij.’ 
Nenny houdt zich als stafmedewerker beleidsmatig bezig met de inhoud van het beroep van 
maatschappelijk werkers. Daarom ook is zij actief in het bestuur van het beroepsregister en zit ze in de 
projectgroep Phebe, waarmee ze het beroepsregister een nieuwe kwaliteitsimpuls wil geven. Ze is blij 
dat ook het bedrijf waarvoor ze werkt, nut en noodzaak inziet van een goed beroepsregister als 
kwaliteitskeurmerk en daarin wil investeren. Deze werkgever neemt zelfs alle kosten van registratie van 
zijn maatschappelijk werkers op zich. ‘Veel maatschappelijk werkers zien het belang van het 
beroepsregister wel in, maar de animo om te betalen is een stuk minder. Vaak hoor ik het argument dat 
ze toch al niet zoveel verdienen en dat ze de kosten van registratie, zoals supervisie en scholing, niet 
alleen kunnen dragen. Maar werkgevers staan ook niet te springen om alle kosten op zich te nemen.’ 
 

Ontkoppeling 
De houding van de werkgevers is een van de politieke redenen geweest om de registratie in het 
beroepsregister te ontkoppelen van het lidmaatschap van de NVMW. Nenny: ‘Veel werkgevers willen 
wel betalen voor de registratie van hun maatschappelijk werkers in het beroepsregister, maar wensen 
niet op te draaien voor de kosten van hun lidmaatschap van de NVMW. Dat vinden ze de individuele 
verantwoordelijkheid van de maatschappelijk werker zelf. Dit was een belangrijke drijfveer voor 
ontkoppeling. Nu die ontkoppeling er is, vertrouw ik erop dat de werkgevers over de brug komen en 
budget beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld scholing. Zodat hun maatschappelijk werkers niet alleen 
kunnen toetreden tot het beroepsregister, maar ook aan de eisen kunnen blijven voldoen. De toekomst 
zal leren of dit vertrouwen terecht is.’ 
Natuurlijk houdt de ontkoppeling wel een risico in voor de NVMW. Maatschappelijk werkers kunnen 
besluiten geen lid te worden van de vereniging, omdat ze enkel en alleen geregistreerd willen staan in 
het beroepsregister. ‘De NVMW heeft moed getoond door mee te gaan met de ontkoppeling en zal nu 
zelf de broek op moeten houden. Al blijven beroepsregister en vereniging wel aan elkaar gelieerd. Het 
is ‘living apart together’, maar – letterlijk en figuurlijk – wel in hetzelfde huis. En dat moeten we vooral zo 
houden.’ 
 

Vage criteria 
Maar behalve de ontkoppeling is het beroepsregister ook zelf toe aan vernieuwing. Niet dat het huidige 
register helemaal niet deugt, want die is in de ogen van Nenny ‘best goed’. Maar er is een aantal 
knelpunten, bijvoorbeeld de huidige criteria voor puntentoekenning zijn te onduidelijk en te vaag. ‘Het 
begint al bij de toelating’, verklaart Nenny. ‘Het reguliere diploma voor de maatschappelijk werker is 
HBO-MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening). Maar wat doe je met iemand die een HBO 
Psychosociale Therapie heeft gevolgd? Is dat gelijkwaardig? Dat moet elke keer door medewerkers van 
het beroepsregister beoordeeld worden. Voeg daarbij een wildgroei aan cursussen en trainingen en het 



is klip en klaar dat meer duidelijkheid gewenst is welke opleidingen punten opleveren en welke niet. 
Ideaal is een lijst met opleidingen, cursussen en trainingen, die je gewoon af kunt vinken.’ 
 

Vrije ruimte 
Nenny legt uit hoe de nieuwe puntenindeling er uit zou kunnen zien: na vijf jaar zijn dertig punten nodig 
voor registratie. Daarvan zijn tienpunten te verdienen met supervisie. Dit was en blijft een verplicht 
onderdeel. In de ogen van Nenny terecht: ‘Supervisie is essentieel om je vak goed uit te blijven 
oefenen. Supervisie is ook anders dan werkbegeleiding. Werkbegeleiding gaat over werktechnieken, 
supervisie gaat over je eigen handelen. Wat zijn je valkuilen en blinde vlekken, waarom loop je elke 
keer vast op hetzelfde onderdeel, waarom roepen bepaalde cliënten altijd irritatie op? Heel belangrijk 
daar zo nu en dan bij stil te staan. Wij vinden ook dat dit moet gebeuren onder begeleiding van een 
erkende supervisor, tijdens tien zittingen van ieder twee uur.’ 
Dan zijn er vijftien punten te verdienen met cursussen en trainingen, waarvan zoals gezegd duidelijk 
moet zijn welke voor punten in aanmerking komen. Criteria daarvoor moeten boven water komen, door 
ze te achterhalen bij de onderwijsinstellingen zelf of door ze zelf op te stellen. En dan blijft er natuurlijk 
altijd nog een aantal twijfelgevallen over. Voegt een cursus spierspanning meten bij stress bijvoorbeeld 
iets toe aan het werk van een maatschappelijk werker of niet? Nenny: ‘Ons voorstel is daar een vrije 
ruimte voor te creëren. Dat is nieuw. Hiermee zijn de resterende vijf punten te verdienen. Deze 
oplossing hebben we in onze werkgroep bedacht. Een vondst, al zeg ik het zelf. Zo ben je van een hoop 
discussies af en minimaliseer je het probleem, omdat met deze ‘twijfelgevallen’ slechts een beperkt 
aantal punten te verdienen is.’  
 

Toegevoegde waarde 
Al met al is Nenny tevreden over het vernieuwde beroepsregister dat nu in de steigers staat: ‘Met de 
expertmeeting in mei erin verwerkt kunnen we hiermee voor de dag komen. Hiermee kunnen we ons 
profileren. We kunnen er het beroep van maatschappelijk werker meer kracht mee geven. En daar is 
het toch allemaal om begonnen. Belangrijk is om straks met het nieuwe beroepsregister de boer op te 
gaan, zodat maatschappelijk werkers, werkgevers en overheid de toegevoegde waarde ervan in gaan 
zien. Dan hoop ik dat over een aantal jaren toch zeker de helft van de maatschappelijk werkers 
geregistreerd staat, dat werkgevers met budgetten over de brug komen en dat alle advertenties vragen 
om maatschappelijk werkers die geregistreerd staan. Dat, kortom, registratie in het beroepsregister de 
norm wordt. Registratie in het beroepsregister moet de lading krijgen van een écht keurmerk. Zoiets als 
het stempel ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’, waarmee het hele 
keurmerkdenken toch allemaal begonnen is.’ 
 
  
 
 

 

Nenny Bakker 
Nenny Bakker is als hoofd sectie BMW werkzaam bij de Maatschappelijke Dienst Defensie in Den Haag.  
Zij is lid van het registerbestuur en heeft zitting in de projectgroep Phebe. 
 
Interview en foto: Ben de Graaf 



Hoofdstuk 5 
HBO achter de rug, en dan ... post-HBO!  
 
In Nederland kunt u kiezen uit honderden interessante cursussen om uw deskundigheid op peil te 
houden en aan te vullen. Allemaal activiteiten waarmee u ná het behalen van uw HBO-diploma u verder 
kunt verdiepen in specifieke onderwerpen voor uw functie of u juist weer eens kunt richten op de 
basisonderdelen van uw beroep. En daarbij kunt u van alle cursussen in dit Vademecum meteen zien 
hoeveel registerpunten u kunt behalen. 
 
5.1 Uitgangspunten bij het beoordelen van cursussen  en opleidingen  
 
Bij de beoordeling van cursussen en de toekenning van registerpunten hanteren wij vier 
uitgangspunten. 
 
1. Het bestuur van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers heeft de waardering 

van een cursus vastgesteld op het maximum van vijfentwintig registerpunten. 
 
2. De waardering van een cursus is voornamelijk gebaseerd op de relevantie van de inhoud van het 

cursusaanbod voor maatschappelijk werkers. Deze beoordelen wij op: 
 
• Algemene beroepselementen en werksectorspecifieke beroepselementen 

Deze elementen richten zich op de inhoud van de hulpverlening, zoals verwoord is in het 
Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker, gericht op kennis, visie, vaardigheden en attitude. 

 
• Beroepsondersteunende elementen 

Dit betreffen de elementen in een cursus gericht op het in algemene zin uitoefenen van het 
beroep. Effectief en efficiënt werken, functioneren binnen een instelling, interdisciplinair 
samenwerken, profilering van het beroep, (re)presentatie van de discipline maatschappelijk werk 
of beroepsethiek zijn daar voorbeelden van. 

 
3. De vorm van een cursus is medebepalend voor de waardering in registerpunten. Daarin zijn de 

volgende vijf aspecten van belang: 
 
• Formulering van doelstellingen en eindtermen 
• Tijdsinvestering ten behoeve van de cursus (opgesplitst in contacturen en zelfstudie-uren) 
• Didactische werkvormen 
• Toetsing van de cursist op de vooraf gestelde doelstellingen en eindtermen 
• Implementatie- c.q. transferactiviteiten 
 
4. Het beroepsregister legt prioriteit bij onderwerpen die aandacht besteden aan: 
• de profilering en presentatie van het maatschappelijk werk in de samenleving in brede zin en van 

de bijdrage van het maatschappelijk werk aan de doelstellingen van de organisatie waar de 
maatschappelijk werker werkzaam is; 

• verantwoord omgaan met beroepsethiek van de maatschappelijk werker; 
• werksectorspecifieke elementen voor maatschappelijk werkers; 
• het functioneren in en vanuit een arbeidsorganisatie; 
• het expliciet betrekken van de sociale omgeving in de hulp- en dienstverlening; 
• de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het beroep, het open staan voor en inspelen op 

actuele maatschappelijke ontwikkelingen; 
• de bevordering van het beroepsbewustzijn middels lidmaatschap van de beroepsvereniging 

NVMW en de inschrijving in het beroepsregister van maatschappelijk werkers; 
• (voor leidinggevend maatschappelijk werkers): het ontwikkelen van de competenties voor goed 

leiderschap. 
 
5.2  Gebruiksaanwijzing voor opleidingsinstituten 
Belangstellende opleidingsinstituten die overwegen opleidingen te laten beoordelen, met het doel 
vermeld te worden in het vademecum, kunnen een informatie- annex aanmeldingspakket over 
opleidingen aanvragen bij de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers. Het pakket bevat 
onder andere een aanmeldingsformulier, een toelichting en een opgave van de kosten voor de 
beoordeling, inclusief drie achtereenvolgende jaren een vermelding in het vademecum, porto- en 



administratiekosten. Hoe meer cursussen tegelijkertijd worden aangeboden, des te lager het tarief. Het 
infopakket Opleidingen kan aangevraagd worden via de telefoonnummers (030) 296 20 07 of (030) 294 
86 03 (vragen naar Joke Bouwman) of via e-mail beroeps@nvmw.nl. 
 
Alle cursussen die iets toevoegen aan het methodisch handelen van maatschappelijk werkers komen in 
principe in aanmerking voor puntentoekenning. 
Verder moet het cursusaanbod geschikt zijn voor cursisten met een vooropleiding HBO-Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening/MWD. 
Op basis van de aangeleverde informatie op het aanvraagformulier en toegevoegde bijlagen (brochure 
o.i.d.) kent de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers per cursus een waardering in 
registerpunten toe. Deze varieert van 0 tot 25. Naast onder andere de inhoud, de duur, 
toetsingsmomenten, de opbouw, didactische werkvormen en achtergrond van de docenten is 
voornamelijk de relevantie van de cursus bepalend voor het aantal registerpunten. Daarom is het van 
groot belang dat het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld; alleen het meesturen van een brochure 
of verwijzingen naar een bijgesloten brochure volstaat niet.  
Van de uitkomsten van de beoordeling wordt men schriftelijk op de hoogte gesteld. Registerpunten 
gelden overigens met terugwerkende kracht. 
 
Na ontvangst van de uitslag van de puntentoekenning, heeft men tot zes weken erna de mogelijkheid 
om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep - Opleidingen van de Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers ingeval men het niet eens is met de puntentoekenning. 
 
Elk opleidingsinstituut dat in enig jaar de vermelding van vijftien (of meer) opleidingen opnieuw voor drie 
jaar in het vademecum laat opnemen betaalt per opleiding een sterk gereduceerd tarief.  
 
Jaarlijks publiceert de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers de uitkomsten in het 
vademecum. Drie jaar lang worden de naam en de adresgegevens van het opleidingsinstituut en de 
titels van zijn cursussen met de daaraan toegekende registerpunten in deze publicatie vermeld. 
Het vademecum wordt gratis verspreid onder alle geregistreerde maatschappelijk werkers en onder alle 
werkgevers die de beroepsregistratie stimuleren. Zij krijgen daarmee goed inzicht in relevante 
cursussen die op de markt worden aangeboden. Ook alle opleidingsinstituten die hun cursussen van 
registerpunten hebben laten voorzien krijgen uiteraard een vademecum toegestuurd. Voor hen hebben 
wij bovendien de mogelijkheid opengesteld om in het vademecum tegen een lage prijs te adverteren. 
De uiterlijke deadline voor het aanbieden van opleidingen is 1 april; maar wanneer men er zeker van wil 
zijn dat de uitkomst van de toetsing in het eerstvolgende vademecum opgenomen wordt, is het beter de 
opleiding(en) eerder aan te bieden. Latere aanlevering dan 1 april betekent sowieso dat de opleiding 
niet meer opgenomen kan worden in het vademecum van het betreffende jaar. 
 
5.3  Cursussen met registerpunten: een overzicht  
 
In deze paragraaf treft u bijna vijfhonderd beoordeelde cursussen aan met hun waardering in 
registerpunten. Wij hopen natuurlijk dat u in dit overzicht de cursussen vindt die u zoekt. 
 
Om het u gemakkelijk te maken verstrekken wij in alfabetische volgorde de gegevens van ieder(e) 
opleidingsinstituut of organisatie die de cursussen, trainingen of opleidingen verzorgt. Op die manier 
kunt u aldaar meer informatie aanvragen over de cursussen waarin u geïnteresseerd bent.  
 
Voortaan treft u bovendien een eextra kolom aan met de titel ‘Bestemd voor’, om nog gemakkelijker de 
opleiding van uw keuze te kunnen vinden. 
Na de opsomming van opleidingen en opleidingsinstituten is een verklaring van de gebruikte afkortingen 
opgenomen. 
 
De redactie van het Vademecum wijst u erop dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van 
advertenties. 
 
(Zie het Excel-bestand Opleidingen Vademecum 2006-2007 91-463.xls) 
 

☛  Wilt u ook...  
 
... dat de relevantie van uw cursussen getoetst wor dt? 



... dat meer maatschappelijk werkers cursussen volg en? 

... dat maatschappelijk werkers weten wat de post-H BO opleidingsmarkt te bieden 
    heeft?  
… het cursusaanbod op de vraag afstemmen? 
... bijdragen aan het op peil houden van beroepskwa lificaties van maatschappelijk 
    werkers? 
… uw cursusaanbod tegen een redelijke vergoeding on der de aandacht brengen 
    van een grote groep maatschappelijk werkers? 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers – Leidseweg 80 – 3531 BE  UTRECHT - tel. (030) 296 20 07 - 
fax (030) 293 92 25 - e-mail beroeps@nvmw.nl 
 
Heeft u cursussen ontdekt die nog niet in dit Vademecum staan vermeld en wel relevant 
zijn voor maatschappelijk werkers? Prima! 
In dat geval verzoeken wij u vriendelijk degenen die de cursus verzorgen te attenderen op 
het belang van en de mogelijkheid tot het toekennen van registerpunten door de Stichting 
Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers. 
Voor informatie kunnen zij zich wenden tot de Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers, zie hierboven. 

 
Sommige opleidingsinstituten, instellingen en congresbureaus organiseren eenmalige/incidentele 
studiedagen of bijeenkomsten voor het eigen personeel. Ten bate van de deelnemers willen zij daar ook 
graag registerpunten aan toe laten kennen. Deze aanvragen worden eveneens beoordeeld, maar de 
uitkomsten worden niet opgenomen in het Vademecum. (Voor deze service wordt een kleine bijdrage in 
rekening gebracht.) 
 
Wij willen u een bloemlezing van dergelijke bijeenkomsten, die in het afgelopen jaar zijn beoordeeld, 
niet onthouden. 
 
(Zie het bestand Bloemlezing) 



 
(foto Hetty Vos) 
 

D. Hetty Vos schetst ‘verhelderend plaatje’ 
 
 
 

‘Wìj bepalen onze eigen kwaliteit’ 
 
‘Waarom levert de ene opleiding voor het beroepsreg ister meer punten op dan de andere? Ik kan 
dat onze leden niet altijd uitleggen. De criteria d ie we nu hanteren, zijn niet altijd duidelijk. En 
omdat het niet altijd om harde meetbare feiten gaat , moeten we soms afgaan op onze ervaring 
en intuïtie. Of het wordt natte-vinger-werk. Daar d oe je de geregistreerden mee tekort, dus dat 
moet beter.’ 
 
Aan het woord is Hetty Vos. Zij werkt al jaren op het kantoor van de NVMW en is sinds 2000 beheerder 
van het beroepsregister. Samen met haar collega Joke Bouwman staat ze regelmatig voor de vraag 
welke puntenwaardering een ingediende cursus of opleiding moet krijgen. De informatie op het 
voorgedrukte formulier helpt hen wel een eind op weg, maar lost niet alle vragen op. Natuurlijk, een 
studie van drie jaar levert meer punten op dan een cursus van twee dagen. En op het formulier wordt 
ook ingevuld wat de studiebelasting is, welke literatuur gelezen is, welke werkvormen zijn gebruikt en 
wat de achtergrond van de docenten is. Maar er is niet duidelijk gedefinieerd hoeveel het een zwaarder 
weegt ten opzichte van het ander. Een opleiding kan tot nu toe maximaal 25 punten opleveren. Om tot 
een gefundeerd oordeel te komen of een opleiding 10 of 20 punten waard is, moeten de medewerkers 
van het beroepsregister zich gaan verdiepen in de inhoud van de cursus of opleiding. Een tijdrovende 
klus. En uiteindelijk vaak toch een kwestie van ‘fingerspitzengefühl’. Hetty is daar kort en duidelijk over: 
‘Daar willen we vanaf. We willen een beroepsregister wat algemeen wordt herkend en erkend als een 
goed kwaliteitsinstrument. Daar horen duidelijke criteria bij voor puntentoekenning. Die moeten zo 
eenduidig en transparant zijn dat het voor (aspirant-)geregistreerden op elk moment duidelijk is of ze 
kunnen worden toegelaten of geregistreerd kunnen blijven. Dat is nu op voorhand vaak niet helder. Als 
dit beter geregeld is, zullen ook minder ‘probleemgevallen’ aan het registerbestuur behoeven te worden 
voorgelegd.’ 
 

Voorstander 
Het zal geen verbazing wekken dat Hetty een voorstander is van ‘herziening’ van het beroepsregister. 
Als beheerder van het huidige beroepsregister loopt ze te vaak tegen problemen aan. Daarom volgt ze 
als projectleider van de projectgroep Phebe (Project Herziening Beroepsregister) de ontwikkelingen met 
grote interesse. Het gaat daarbij niet alleen om duidelijker criteria voor toelating en onderhoud. Ook de 
service naar geregistreerden kan in haar ogen beter. Als je een opleiding hebt gevolgd, zou het handig 
zijn als je het certificaat direct op kunt sturen. Dat zou dan direct beoordeeld moeten kunnen worden en 
niet – zoals nu – eenmaal in de vijf jaar. Hetty: ‘Dat is voor ons nu nog niet te behappen. Automatisering 
moet ons daarbij helpen.’ 
Maar er zijn ook ontwikkelingen in de onderwijswereld die om bezinning vragen. Opleidingen voegen 
zich bijvoorbeeld samen tot de opleiding Social Work. Elke opleiding vult dat voor zichzelf weer anders 
in. Hoe dit te beoordelen? En hoe om te gaan met de wildgroei aan cursussen die op dit moment 
gaande is? 
‘Wij bepalen onze eigen kwaliteit’, benadrukt Hetty. ‘We maken geen deel uit van de Wet BIG, dus ons 
beroep is niet beschermd. In feite stelt het bestuur van het beroepsregister de norm. Daarom was die 
expertmeeting in mei ook zo belangrijk. Daar konden we onze ideeën voorleggen aan alle groepen 
belanghebbenden waar we mee te maken hebben. Daar kregen we een indruk: hoe staan we er nu 
voor? Zijn we op de goede weg?’ 
 

Strenger? 
En wat is dan die ‘goede weg’? Worden de eisen voor (toekomstige) geregistreerden strenger en 
strenger? ‘Aan de ene kant willen we met het beroepsregister een gigantisch goed kwaliteitsinstrument 
in handen hebben, aan de andere kant moeten de eisen niet zo streng zijn dat je straks geen 
geregistreerden meer hebt. Dan gooi je het kind met het badwater weg. Daar moeten we tussendoor 
manoeuvreren. Een goed kwaliteitsysteem is voor ons van levensbelang. Werkgevers gaan er steeds 
meer naar vragen, maar ook de maatschappelijk werkers zelf willen zich profileren met een goed 
beroepsregister. Denk alleen al aan de vrijgevestigde maatschappelijk werkers die zich via hun 



registratie willen onderscheiden van hun niet-geregistreerde collega’s. Ons kwaliteitsysteem is absoluut 
niet slecht, maar kan beter. Het moet duidelijker, transparanter, maar niet per se strenger.’ 
Te strenge eisen kunnen het aantal geregistreerden doen dalen. Dat is niet de bedoeling. Een andere 
ontwikkeling kan het aantal ingeschrevenen in het beroepsregister juist doen stijgen, namelijk de 
ontkoppeling van de registratie in het beroepsregister en het lidmaatschap van de NVMW. De 
verwachting is dat na de ontkoppeling meer werkgevers bereid zullen zijn bij te dragen in de kosten van 
registratie van de maatschappelijk werkers die ze in dienst hebben. Hetty: ‘Ik ben een voorstander van 
ontkoppeling. Als werkgevers meebetalen zullen meer maatschappelijk werkers zich laten registeren. 
Voor de NVMW is het wel een spannende stap. Gaat het de vereniging leden kosten? Meer dan 
voorheen zal de vereniging zich moeten profileren en uit moeten leggen wat de toegevoegde waarde is 
van het verenigingslidmaatschap.’ 
 

Aanbevelingen 
Projectgroep Phebe zal haar aanbevelingen voorleggen aan het registerbestuur. Hierin zijn de 
opmerkingen van de expertmeeting verwerkt. Het registerbestuur beslist of aanbevelingen worden 
overgenomen. Pas dan start de invoering van de aanbevelingen. Dat zal niet voor 2007 zijn.  
Vraag die overblijft is: hoe ziet Hetty het toekomstig beroepsregister voor zich? Ze denkt aan een 
indeling van het beroepsregister in kamers en secties. ‘Activiteitenbegeleiders en -therapeuten, 
pedagogen en sociaal pedagogisch hulpverleners hebben samen één beroepsvereniging gevormd. De 
vraag is of we binnen ons beroepsregister ook samenwerking moeten zoeken. Veel mensen hebben 
een beroep dat wel gelieerd is aan ons vak, maar kunnen voor registratie niet terecht bij hun eigen 
beroepsgroep. Misschien zou je dat kunnen oplossen door het inrichten van kamers. Bijvoorbeeld een 
kamer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die dan normgevend zou moeten zijn, met daarnaast 
een kamer waar bijvoorbeeld Sociaal Raadslieden onderdak zouden kunnen vinden. Zij moeten dan wel 
voldoen aan aangepaste toelatingseisen. Voor maatschappelijk werkers met een verpleegkundige 
achtergrond zou ik geen kamer inrichten. Die komen in mijn ogen dus niet voor registratie in 
aanmerking, tenzij zij alsnog aantoonbaar aan de eisen kunnen voldoen via Erkennen van Verworven 
Competenties (EVC’s). De MWD-kamer zouden we dan nog kunnen indelen in secties of specialisaties. 
MWD is de basis, maar je zou extra eisen kunnen stellen aan bijvoorbeeld secties als 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Schoolmaatschappelijk Werk, Medisch Maatschappelijk Werk en 
Forensisch Maatschappelijk Werk. We kijken nu of hier behoefte aan is en of dit toegevoegde waarde 
heeft.’ 
 
Al formulerend en hardop nadenkend heeft Hetty haar betoog in schema op een papiertje getekend. 
Terwijl ze haar blik nog eens over haar schema van kamers en secties laat gaan, verschijnt rond haar 
mond een tevreden glimlach. ‘Ik denk dat dit het beste plaatje is, waar alle belangen samenkomen. Heel 
verhelderend!’ 
 
 
 

 
 
 
 

Hetty Vos 
Hetty Vos is sinds 1997 in dienst van de NVMW; sinds 2000 als stafmedewerker en beheerder van het 
beroepsregister. 
Zij is projectleider van Phebe. 
 
Interview en foto: Ben de Graaf 



Hoofdstuk 6 
Geregistreerde maatschappelijk werkers van Aa t/m Z z 
 
 
6.1 Aantal inschrijvingen in het beroepsregister  
 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de aantallen geregistreerde maatschappelijk werkers 
sinds het bestaan van het beroepsregister van maatschappelijk werkers. Net als voorgaande jaren is dit 
jaar weer gekozen voor een peildatum van 1 juni. 
 
 

 
Jaartal 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
Lid 
NVMW 

 
251 

 
627 

 
729 

 
841 

 
912 

 
1180 

 
1327 

 
1285 

 
1391 

 
1558 

 
1593 

 
Geen lid  

 
102 

 
494 

 
564 

 
798 

 
910 

 
649 

 
513 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Geregis-
treerd 

 
353 

 
1121 

 
1293 

 
1639 

 
1822 

 
1829 

 
1940 

 
1285 

 
1391 

 
1558 

 
1593 

 

 
Jaartal 

1 
jan. 

2001 

1 
jan. 

2002 

1 
jan. 

2003 

1 
jan. 

2004 

1 
jan. 

2005 

1 
jan. 

2006 

 
1 juni 2006 

 
Lid 
NVMW 

 
1592 

 
1595 

 
1656 

 
1690 

 
1666 

 
1666 

 
1669 

 
Geen lid  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Geregis-
treerd 

 
1592 

 
1595 

 
1656 

 
1690 

 
1666 

 
1666 

 
1669 

Tabel 6.1: Geregistreerde maatschappelijk werkers door de jaren heen... 
 
Zoals u kunt zien heeft op 1 januari 1997 iets bijzonders plaatsgevonden. Vanaf dat moment gold 
namelijk voor iedere geregistreerde maatschappelijk werker weer de voorwaarde om aangesloten te zijn 
bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.  
Voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen binnen samenleving en werkveld hebben er echter toe geleid 
dat deze voorwaarde per 1 juli 2006 weer is komen te vervallen. In het volgende Vademecum kunt u 
terug zien wat deze ontkoppeling voor gevolgen heeft gehad voor het aantal geregistreerden. 
 
Omdat na de ontkoppeling nu ook niet-leden van de NVMW toegang hebben tot het beroepsregister 
heeft dit consequenties voor het tuchtrecht. Alleen leden van de beroepsvereniging NVMW zijn immers 
toetsbaar zijn op hun beroepsmatig handelen middels het verenigingstuchtrecht. Zij hebben recht op 
een onafhankelijke behandeling van klachten die tegen hen worden ingediend. 
Het registerbestuur is van mening dat ook met betrekking tot geregistreerden die niet lid zijn van de 
NVMW een beroep gedaan moeten kunnen worden op het tuchtrecht. Dit is onontbeerlijk wanneer het 
beroepsregister haar doelstelling van het stimuleren en garanderen van kwaliteit wil waarmaken. In 
samenwerking met de NVMW en een jurist wordt daarom gezocht naar de juiste constructie. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 23 november 2005 is toegezegd dat deze kwestie in de loop van 2006 
afgewikkeld zal worden. 
 
6.2 Wet Bescherming Persoonsgegevens  
 
Tot 2001 regelde de Wet persoonsregistraties (WPR) “maatregelen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in verband met gegevensbestanden waarin tot individuele natuurlijke personen 
herleidbare gegevens zijn vastgelegd.” 



De WPR is per 1 september 2001 vervangen door de WBP, ofwel de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens Stb. 2000, 302. 
Beide wetten bescherm(d)en derhalve uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens zijn alle 
gegevens die iets over u zeggen. Zij verdienen een goede bescherming, ook als u in het vademecum 
vermeld wordt. 
Om volgens de wet te handelen zijn bij de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers alle 
zaken goed geregeld. De Stichting heeft zich daarom destijds ingeschreven bij de Registratiekamer te 
Rijswijk. Deze instantie controleerde of de Stichting Beroepsregister voldeed aan hetgeen in de WPR is 
gesteld. Met de inwerkingtreding van de WBP is de Registratiekamer opgevolgd door het College 
Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Tevens zijn in de statuten van de Stichting Beroepsregister bepalingen opgenomen die ertoe leiden dat 
de regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd. Zo wordt aan 
derden uitsluitend informatie verstrekt over het wel of niet ingeschreven staan van maatschappelijk 
werkers. En deze informatie kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. Vervolgens zijn alle gegevens 
bij aanvraag, voortzetting of beëindiging van de registratie en/of bij beroepszaken die over een persoon 
zijn verkregen vertrouwelijk. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de functionarissen van de 
NVMW die belast zijn met de dagelijkse uitvoering van het beroepsregister. Voor de leden van de 
beroepscommissies zijn de gegevens uitsluitend toegankelijk, wanneer dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hun taken. 
 
Voor wat betreft de gegevens die in het vademecum zijn gepubliceerd is navraag gedaan bij 
medewerkers van de Registratiekamer. Het bleek dat deze wijze van publiceren van naam, woonplaats, 
werkplek en werkplaats volledig wettelijk verantwoord is.  
 
6.3 De geregistreerde maatschappelijk werkers: een overzicht  
 
Deze paragraaf geeft het overzicht van alle maatschappelijk werkers die zijn ingeschreven in het 
beroepsregister van maatschappelijk werkers op 1 juni 2006. Het beroepsregister kende op die dag 
1.669 geregistreerde maatschappelijk werkers. 
 
In alfabetische volgorde treft u respectievelijk aan het relatienummer, de naam, woonplaats, werkgever, 
werkplaats en registratiecategorie. De opgenomen gegevens zijn een weergave van uw opgave, zoals 
die bekend was op 1 juni 2006. Dat wil niet zeggen dat deze lijst een volledig correct beeld geeft van 
alle gegevens.  
Mutaties die na 1 juni 2006 zijn verwerkt zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen. Bovendien kan 
er slechts een werkgever vermeld worden, ook al bent u in dienst van twee of meer werkgevers. Hoewel 
wij proberen uw wijzigingen zo snel en zorgvuldig mogelijk te verwerken kan het desondanks 
voorkomen dat uw gegevens foutief of onvolledig vermeld staan.  
Adreswijzigingen, wijziging van e-mailadres, verandering van werkkring en daarmee van CAO: het zijn 
allemaal gegevens die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het is een samenspel tussen u als 
lid en het landelijk bureau om ervoor te zorgen dat het bestand zo up-to-date mogelijk is. U kunt 
daaraan meewerken door - in geval van wijziging van de opgenomen gegevens - ons de correcte 
gegevens toe te zenden per e-mail: beroeps@nvmw.nl. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk en u heeft 
dan het voordeel dat alle gegevens rond uw (lidmaatschap en) registratie correct zijn. 
 
(Zie Excelbestand Geregistreerden 09-06-2006 1669x.xls) 
 



Ruimte voor notities 



Het Vademecum 2006-2007 biedt een toelichting op de achtergrond en de werking van de systematiek 
van het beroepsregister van maatschappelijk werkers. Ook geeft het een overzicht van werkgevers die 
het beroepsregister hebben geïntegreerd in hun kwaliteitsbeleid. Verder bevat dit Vademecum een 
uitgebreid overzicht van honderden interessante post-HBO cursussen, trainingen en opleidingen met 
relevantie voor maatschappelijk werkers. Tenslotte vindt u hierin alle geregistreerde maatschappelijk 
werkers op 1 juni 2006. 
 
Het Vademecum is een jaarlijkse uitgave van de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk 
Werkers te Utrecht.  
 


