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Jaarverslag 2013

Pionieren
2013 gaat voor BAMw de boeken in als een hectisch, intensief, maar ook succesvol jaar. Het aantal geregistreerden in ons register
voor sociaal professionals groeide explosief door de registratie van jeugdzorgwerkers. Aan het begin van het 2013 waren er nog
2.252 geregistreerden. Eind 2013 stond de teller van het totaal aantal sociaal professionals in ons register op 8.521.
Bruisen van energie
Om dit explosieve aantal inschrijvingen te verwerken namen we veel nieuwe medewerkers aan en verhuisden we naar een nieuwe locatie:
De Pionier. Een mijlpaal voor BAMw: we gingen voor het eerst op onszelf wonen. Daarvoor zat BAMw in hetzelfde pand als de Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Verzamelgebouw De Pionier is een locatie die bruist van de energie, vol met nieuwe en creatieve
bedrijfjes. De naam van ons nieuwe kantoor symboliseert bovendien onze werkzaamheden van het afgelopen jaar: pionieren.
Groeien naar de toekomst
De groei van het aantal geregistreerden zorgde voor veel veranderingen, pionierswerk en soms ook ‘groeipijn’. Niet alles ging vanzelf.
We werkten hard, gaven verder vorm aan de nieuwe kamer voor jeugdzorgwerkers en werkten daarvoor veel samen met instanties in
de jeugdzorg. Daarnaast legde BAMw nieuwe contacten en spraken we met nieuwe doelgroepen om te zorgen dat ons register ook in
de toekomst kan blijven groeien. Door al deze veranderingen wisselde BAMw bovendien van directeur.
Een nieuwe naam: Registerplein
Een bewogen jaar dus, waarin we samen met onze partners in de sociale sector het fundament legden voor een succesvolle toekomst.
Dat doen we vanaf eind 2014 onder een nieuwe naam: Registerplein. Een naam die past bij de openheid die we nastreven met ons werk.
We gaan het gesprek aan en alle sociale professionals zijn welkom bij ons. We zien de toekomst dan ook met veel plezier tegemoet.

Binnenkort zijn we te vinden op www.registerplein.nl

BAMw jaarverslag 2013

|

pagina 2

inhoud

Inhoud
Pionieren

2

BAMw - profiel van de organisatie

4

Groei aantal geregistreerden

5

Professionalisering in de jeugdzorg

6

Een nieuwe kijk op sociaal werk

10

Nieuwe doelgroepen

11

Contact met geaccrediteerde opleidingen

12

Kwaliteit in sociaal werk herkenbaar maken

13

Drukte op het kantoor

14

Financiële uitdagingen en verbeteringen

16

Verslag van de Raad van Toezicht

17

Bijlage 1 - Organisatieschema BAMw per 31 december 2013

20

BAMw jaarverslag 2013

|

pagina 3

inhoud

BAMw - profiel van de organisatie
Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Daarvoor bezitten ze verschillende vaardigheden
en blijven ze steeds bijleren. Met een registratie bij BAMw laten professionals aan cliënten, werkgevers en
opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak. BAMw toetst of geregistreerde professionals zich aantoonbaar
scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Zo waarborgen we de kwaliteit van hun
vaardigheden.
Over BAMw
BAMw is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor sociaal professionals. Het register is opgericht door de Nederlandse Vereniging
van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en sinds 2011 geheel verzelfstandigd. BAMw is een uitvoerende organisatie die op basis van
breedgedragen criteria van de beroepsgroep aanvragen voor registratie en herregistratie toetst. We controleren en objectiveren de
vaardigheden en kwalificaties van deze sociaal werkers. BAMw is een zelfstandig rechtspersoon met een Raad van Toezicht (zie verderop
in dit jaarverslag) en een eenhoofdige Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder. Bekijk ons organisatieschema
in bijlage 1.

‘Het is een toegevoegde waarde
dat je kunt beoordelen hoe serieus
mensen met hun vak bezig zijn.
Dat ze zichzelf actief bijscholen’
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Groei aantal geregistreerden
Het BAMw-register had vorig jaar 3 kamers: voor maatschappelijk werkers, agogen en jeugdzorgwerkers. Begin 2013 schommelde
het aantal geregistreerden in de kamer maatschappelijk werk rond de 2.000 en in de kamer agogen rond de 100. Dit aantal groeide
gedurende het jaar licht, maar in december maakte een deel van de geregistreerden vanuit beide kamers de overstap naar de kamer
jeugdzorgwerkers. Het aantal geregistreerden in de kamer jeugdzorg nam het eerste halfjaar licht toe. Op 1 juli waren dit er 168. Pas
na de zomer nam het aantal aanmeldingen een hoge vlucht, met een spurt aan het eind van het jaar. Op 31 december was het aantal
geregistreerde jeugdzorgwerkers 6.470. Het aantal aanmeldingen lag veel hoger, namelijk op ruim 15.000 (zie figuur 1).
Commissies van Beroep
BAMw maakt gebruik van de Commissies van Beroep - Registratie en Opleidingen van de NVMW. De Commissies kregen in 2013 geen
beroepszaken voorgelegd. Individueel geregistreerden en opleidingsaanbieders kunnen bij deze commissies van beroep terecht als het
bureau van BAMw een bezwaar niet heeft gehonoreerd. Dit kan een bezwaar zijn tegen een afwijzing of registratiecategorie waarin ze
zijn ingedeeld (Registratie) of het aantal toegekende accreditatiepunten (Opleidingen).

begin 2013

eind 2013
Maatschappeleijk werk

Aantal geregistreerden per kamer
2.000
1934

Agogoen

100

Jeugdzorgwerkers

117
1
6.470
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Professionalisering in de jeugdzorg
In 2013 kozen ruim 15.000 jeugdzorgwerkers ervoor om zich als professional aan te melden bij BAMw. Dat leidde in 2013 tot
6.470 registraties. BAMw had eind 2013 grote achterstanden met het verwerken van alle aanmeldingen. De geregistreerde
jeugdzorgwerkers kunnen door middel van registratie aantonen dat zij de professionaliteit en kwaliteit bieden die hun kwetsbare
cliënten nodig hebben. De registraties in de jeugdzorg bepaalden afgelopen jaar een groot deel van het werk van BAMW, met
name in de laatste maanden van 2013.
Wettelijke erkenning voor professionalisering
In september 2012 opende BAMw een kamer voor jeugdzorgwerkers in het bestaande kwaliteitsregister. Jeugdzorgwerkers
konden zich in eerste instantie vrijwillig aanmelden, vooruitlopend op de wettelijke verplichting voor werkgevers in de jeugdzorg
om te werken met geregistreerde professionals. Inmiddels stemde de Tweede Kamer op 1 april 2014 in met de wet. Het is een
positieve ontwikkeling dat instellingen vaker kiezen voor beroepsregistratie als onderdeel van het kwaliteitsbeleid en dat dat ook
wordt erkend door overheden. De registratie is vooralsnog niet voor alle sociale professionals wettelijk verankerd.
Nieuwe kamer voor jeugdzorgwerkers verder inrichten
Om de nieuwe kamer voor jeugdzorgwerkers goed in te richten nam BAMw net als in 2012 actief deel aan het project Implementatie
Professionalisering Jeugdzorg (IPJ). In overleg met een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, professionals in de
jeugdzorg en het onderwijs stelde de beroepsverenigingen hiervoor toelatings- en herregistratiecriteria op. Onder leiding van een
adviseur van OSGMetrium richtte BAMw hiervoor in het online registratiesysteem PE-Online een nieuwe portal in. Hierbij wonnen
we juridisch advies in over de privacy van professionals in de jeugdzorg in bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).
Flexibel omgaan met veranderende criteria
Omdat de wetgeving omtrent professionalisering in de jeugdzorg in 2013 nog niet definitief was, werden de registratiecriteria in de
loop van 2013 een aantal keer aangepast. Zo registreerde BAMw begin 2013 alleen professionals op basis van hun hbo-diploma.
Vanaf juli 2013 was een mbo-, wo- of hsao-diploma met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerkers ook geldig. En in december werd de
vooropleidingseis wederom veranderd. De aanpassingen in de criteria leidden vaak tot verwarring. Veel jeugdzorgwerkers belden
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of mailden BAMw met vragen. BAMw nam daarvoor extra medewerkers aan, verruimde de tijden van telefonische bereikbaarheid
en voerde alle veranderingen steeds nauwgezet door op de website en in de aanmeldprocedure in het registratiesysteem PEOnline.
Presentaties over Registreren & Verbinden
In maart bleek in een overleg met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland en het projectteam Registreren
& Verbinden dat het aantal aanmeldingen voor registratie van jeugdzorgwerkers achterbleef. BAMw organiseerde daarom in
maart en april vijf regionale bijeenkomsten. In deze sessies bereidde BAMw werkgevers en personeelsfunctionarissen voor op
de komende verplichting tot registratie in de jeugdzorg. De medewerkers van BAMw reisden naar Velp, Eindhoven, Amsterdam,
Rotterdam en Heerenveen. De deelnemers waren overal erg betrokken en gemotiveerd. Al bleek wel dat sommige organisatie
veel verder waren met de voorbereidingen dan andere. Gevorderden deelden ruimhartig hun ervaringen, wat ervoor zorgde dat
organisaties met minder ervaring ook vooruit konden. Deze werkwijze is goed bevallen. Daarom wil BAMw deze in de toekomst
ook voor andere doelgroepen gaan inzetten.
Anticiperen op oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ)
De overheid wil dat er een Kwaliteitsregister Jeugdzorg komt waarin jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg
worden geregistreerd. De beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW richten daarvoor de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg
op. De SKJ wordt een portal voor professionals en hun cliënten voor registratie en tuchtrecht in de jeugdzorg. Tot de stichting
operationeel en erkend is, voert BAMw de registratie en herregistratie van jeugdzorgwerkers uit. BAMw overlegde in 2013 daarom
veel met de kwartiermaker van de SKJ en met de beroepsverenigingen om te anticiperen op de komst van de SKJ en te zorgen dat
de overgang straks vlekkeloos verloopt. Zo voert BAMw de registraties uit in het online systeem PE-online, dat ook wordt gebruikt
door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
die de SKJ oprichten.
Evaluatie en oppakken verbeterpunten
Om inzicht te krijgen in verbeterpunten tijdens de grootschalige registratie van jeugdzorgwerkers, zette het NJi, Jeugdzorg
Nederland en BAMw een gebruikersgroep van werkgevers op. Deze gebruikersgroep maakte een overzicht van sterke punten en
een lijst met verbeterpunten. De verbeterpunten heeft BAMw inmiddels opgepakt. Zo realiseerde BAMw eind 2013 de grootste
wens: actuele managementinformatie voor werkgevers over de registratie van hun medewerkers. Begin 2014 besprak de
gebruikersgroep in een tweede bijeenkomst de cultuurverandering bij professionals. Hoe sluiten we nog beter aan bij hun behoefte
om te zorgen dat zij de noodzaak van registratie nog beter begrijpen? Ook ging het over stand van zaken van de verbeterpunten.
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‘Ons vak is een vak waarin je moet blijven leren. We werken met een
hele kwetsbare doelgroep, daarom is het absoluut belangrijk dat
professionaliteit wordt gecontroleerd en erkend. Goed dat een landelijke
instantie onze professionele vaardigheden objectiveert en controleert.
Vooral omdat die grenzen soms vaag kunnen zijn binnen de hulpverlening.
Zo waarborgen we de kwaliteit van ons vak.’
BAMw jaarverslag 2013
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Werkgevers waren blij dat BAMw eerdere verbeterpunten snel had opgelost. Ze vinden dat BAMw goed is in:
• een persoonlijk gezicht naar buiten
• overal aanwezig en klantvriendelijk
• staat open voor suggesties en
• klanten worden snel geholpen.
Een verbeterpunt was nog de bereikbaarheid, daarom zijn de tijden voor telefonische bereikbaar inmiddels verruimd.
Overleg over implementatie
Rond het project Implementatie Professionalisering Jeugdzorg (IPJ) vond in 2013 veel overleg plaats. BAMw nam onder andere
deel aan de volgende gremia:
• Stuurgroep (STIPj) en projectgroep Implementatie Professionalisering Jeugdzorg (IPJ)
• Begeleidingscommissie oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ)
• Begeleidingscommissie deelproject Registreren & Verbinden
• Begeleidingscommissie kwaliteitskader
• Werkgroep FAQ website (veel gestelde vragen)
• Overleg NJi over de verdeling van projectgelden, onder andere samen met de SKJ
• Werkgroep EVC-procedures (Elders Verworven Competenties) en branchestandaarden, met Jeugdzorg Nederland, FCB, NVMW
en de Vereniging Hogescholen.

‘Ook in tijden dat het moeilijk is
om een baan te krijgen kan
een registratie helpen om jezelf
te profileren’
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Een nieuwe kijk op sociaal werk
Begin 2013 presenteerde BAMw haar meerjarenbeleidsplan 2013-2017 met de titel Op weg naar verbreding. Hiermee sprak BAMw
de ambitie uit om de kwaliteit op het brede gebied van sociale beroepen te waarborgen met registratie. In 2013 ging BAMw in
gesprek met nieuwe doelgroepen binnen het sociaal werk. BAMw slaat hiermee bewust een andere weg in om zo ook de toekomst
als kwaliteitsregister veilig te stellen.
Aandacht op alle sociaal werkers
Maatschappelijk werkers en agogen kunnen zich vrijwillig registreren in het kwaliteitsregister van BAMw of ze worden collectief
door hun werkgevers aangemeld. De grote aandacht voor jeugdzorgwerkers ging in 2013 soms ten koste van de aandacht voor de
kamers voor maatschappelijk werk en agogen. In 2014 richt BAMw daarom de aandacht weer op alle sociaal werkers, met een
aantal activiteiten speciaal voor maatschappelijk werkers en agogen.
Actieplan voor maatschappelijk werk
In de sector bestaat de behoefte om de kwaliteitscriteria opnieuw onder de loep te nemen. Daarom gaat BAMw intensiever
samenwerken met MOgroep en de beroepsvereniging. Om te komen tot criteria voor puntentoekenning van gecertificeerde
opleidingen, die gedragen worden door het werkveld en aansluiten op het Breed Kwaliteitsbeleid van de MOgroep. Door registratie
meer in te bedden in kwaliteitssystemen, wil BAMw werkgevers meer overtuigen van het belang van registratie. Ook wil BAMw
kandidaat-geregistreerden werven en geregistreerden blijvend binden, bijvoorbeeld door meer toegevoegde waarde te bieden voor
geregistreerden. BAMw besprak deze behoefte met MOgroep en werkt mee aan een gezamenlijk actieplan. Begin maart sprak
BAMw hierover ook met vertegenwoordigers van bedrijfsmaatschappelijk werk bij 365/Arboned en medewerkers van de gemeente
Den Haag.
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Nieuwe doelgroepen
Binnen de ambitie om ons register te verbreden met nieuwe doelgroepen in de sector van sociaal werk, gaat BAMw in gesprek met
nieuwe doelgroepen. Een beroepsvereniging kan in samenwerking met partijen uit het veld eigen criteria vaststellen. Of alleen kiezen
voor registratie van de eigen leden. Hierin denkt BAMw graag met beroepsgroepen of –verenigingen mee. Afhankelijk van de complexiteit
van de afhandeling bepalen we samen met de aanvrager het traject van registratie en bijbehorende tarieven.
Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
In mei en december bespraken we de mogelijkheden tot registratie met de coördinator van de Landelijke Vakgroep Aandachts
functionarissen Kindermishandeling (LVAK). De LVAK streeft naar een laagdrempelige invulling van criteria, zonder reflectievoorwaarden.
De herregistratie vindt plaats door elk jaar een scholingsdag te organiseren. De LVAK wil hiermee registratie voor haar leden zo
aantrekkelijk mogelijk maken. BAMw spreekt hiermee een nieuwe doelgroep aan, en leert tegelijkertijd op een nieuwe manier omgaan
met kwaliteitscriteria.
GGZ-agogen
In november startten de voorbereidingen voor een kamer voor GGZ-agogen. Het uitstroomprofiel GGZ agoog is ontwikkeld in de kamer
van Agogen van het CONO-GGZ (het COOAB, Centraal Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen). De criteria die in het verleden zijn
ontwikkeld bleken in de praktijk niet uitvoerbaar. Daarom kunnen GGZ-agogen zich momenteel niet inschrijven voor de specialisatie
van GGZ-agoog. In 2014 wordt een nieuwe kamer voor hen geopend.

‘Je zorgt voor je eigen kwaliteit,
BAMw controleert dit en maakt
het zichtbaar. Hiermee kun je je
verantwoorden aan cliënten.’
BAMw jaarverslag 2013
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Contact met geaccrediteerde opleidingen
Door de opening van de kamer jeugdzorg steeg ook het aantal accreditatieaanvragen van opleidingen in 2013. Een opleidingsaanbieder
vraagt eerst autorisatie aan bij BAMw, voordat hij een opleiding kan aanbieden waarmee professionals registerpunten kunnen behalen. We
onderhouden hiervoor contact met opleidingsaanbieders.
Netwerk opleiders uitbreiden
In 2013 breidde BAMw haar netwerk verder uit. Zo maakte BAMw in oktober kennis met het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste
Psychologie (GITP). Er werd gesproken over de opleidingen die GITP aanbiedt, accreditatie van de opleidingen en het werkveld. BAMw
onderhoudt goed contact met opleiders. Ook commerciële opleidingsaanbieders weten BAMw daardoor steeds beter te vinden.
Welke opleidingen in aanmerking komen
Opleidingen met open inschrijving en maatwerk- en incompany-opleidingen die bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen
van professionals komen in aanmerking voor accreditatie. BAMw beoordeelt de autorisatie op basis van beroepsprofielen van maatschappelijk
werkers en andere sociaal agogen en het competentieprofiel Jeugdzorgwerker. Na autorisatie ontvangt de opleidingsaanbieder een factuur.
Beoordeling van de opleiding(en) en toekenning van registerpunten voor het opleidingstraject of de vrije ruimte vindt plaats na betaling.
De opleiding wordt vervolgens in de cursusagenda geplaatst, waar de doelgroep gericht kan zoeken naar een geschikte opleiding.
NVMW
Van oudsher was BAMw gehuisvest in hetzelfde pand als de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Na de
verzelfstandiging van BAMw op 1 januari 2011 werkten we nog veel samen. Zo stemden we af over landelijke ontwikkelingen, tuchtrecht voor
geregistreerden, gezamenlijke activiteiten, secretariële ondersteuning en financiële afwikkeling. Door de verhuizing van BAMw is gezocht
naar een nieuwe vanzelfsprekende vorm in samenwerking.
Nieuwe generatie enthousiasmeren over professionalisering
Half april verzorgde BAMw een algemene presentatie op de Fontys Hogeschool in Tilburg en in december in Eindhoven. Deze jonge
doelgroep wil BAMw ook enthousiasmeren voor registratie. Tenslotte ben je als professional een leven lang aan het leren.
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Kwaliteit in sociaal werk herkenbaar maken
Door de vele ontwikkelingen in 2013 zoals de registratie van jeugdzorgwerkers, bleek het meer dan ooit noodzakelijk om helder te
communiceren en BAMw stevig te positioneren. BAMw wil duidelijk maken aan overheden, partners, professionals, maar ook aan
hun cliënten, waarom kwaliteit en professionalisering zo belangrijk zijn. Daarvoor verstuurde BAMw onder andere nieuwsflitsen aan
geregistreerden, collectieve werkgevers en opleidingsaanbieders. Maar ook willen we het BAMw-keurmerk als kwaliteitsregister voor
sociaal werk beter herkenbaar maken.
Sociaal werk op de kaart zetten
Hoe maken we het BAMw-keurmerk beter herkenbaar? Om deze vraag te beantwoorden schakelde BAMw in 2013 Sabel Communicatie
in. Het bureau hield hierover onder andere interviews met maatschappelijk werkers, sociaal agogen en jeugdzorgwerkers. Ook
organiseerde het een identiteitssessie met een aantal medewerkers. Hiermee werden de doelgroepen van BAMw en hun wensen en
de sterke punten in kaart gebracht. Zodat BAMw in communicatie de noodzaak van kwaliteit en professionalisering in het sociaal werk
beter op de kaart kan zetten. Dit traject zetten we in 2014 verder voort.

‘Ik wil hiermee laten zien dat
ik een bepaald beroepsniveau heb’

BAMw jaarverslag 2013

|

pagina 13

inhoud

Drukte op het kantoor
Begin 2013 bestond ons bureau uit 3 personeelsleden en de directeur. Om de drukte rond de registratie van jeugdzorgwerkers op te
vangen, groeide het aantal medewerkers in 2013 naar 18. In de zomer werd eerst gewerkt met studenten van een uitzendbureau. Eind
november begon BAMw met het aannemen van tijdelijk personeel.
Verhuizing
De etage op de Leidseweg 80, in het pand van de Stichting Huisvesting Maatschappelijk Werk, was door de toename van het aantal
medewerkers niet meer toereikend. Eind 2012 begon vanwege de te verwachten groei een uitgebreide zoektocht naar geschikte
huisvesting. De keuze viel uiteindelijk op het dynamische bedrijfsverzamelgebouw De Pionier, aan de Grebbeberglaan 15 in Utrecht.
De ruimtes werden opgeknapt, ingericht en voorzien van wifi, zodat alle nieuwe medewerkers prettig en adequaat kunnen werken.
Op 12 augustus verhuisde BAMw naar de nieuwe locatie. In eerste instantie naar 2 ruimtes. In november kwam hier nog een ruimte bij.
Andere activiteiten op het bureau
• ICT: door de verhuizing is een heel nieuw ICT-netwerk aangelegd. BAMw kreeg een eigen server in beheer en ging over op werken
in de cloud. Hierdoor kunnen de medewerkers overal inloggen en daardoor flexibeler werken.
• MT-overleg: mede door de groei van het bureau, kreeg BAMw een nieuwe organisatiestructuur met een managementteam. Dit
MT bestaat uit de directeur, de beleidsmedewerker en het hoofd bedrijfsbureau. Hiervoor is een nieuwe overlegstructuur opgezet,
waarin de lijnen kort zijn en duidelijke afspraken worden gemaakt.
• Personeel en organisatie: in 2013 werkte BAMw tijdelijk met 2 studenten en werden 9 nieuwe (tijdelijke) collega’s aangenomen, met
name om de vele aanvragen voor registratie in de jeugdzorg snel en nauwkeurig te verwerken.
• Teambuilding: BAMw organiseerde een welkomstborrel, kookworkshop en een kerstlunch voor al het (nieuwe) personeel.
• Deskundigheidsbevordering: de medewerkers volgden een cursus Bedrijfshulpverlening en een studie verandermanagement,
namen deel aan het jaarcongres van VM, het platform voor verenigingsmanagement, participeerden in een intervisiegroep van
verenigingsmanagers en volgden een opleiding on-the-job.
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Financiële uitdagingen en verbeteringen
Op 1 januari 2013 kreeg BAMw te maken met een btw-plicht voor registraties. Daarnaast liet BAMw de financiële processen in kaart
brengen door het administratiekantoor. Er is overleg gevoerd met het administratiekantoor en de accountant over verbeterpunten en
zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, onder andere in de btw-afdracht en de jaarrekening. Bovendien stapte BAMw over naar een
andere bank.
Btw-plicht geregistreerden
De btw-plicht vanaf 1 januari 2013 betekende dat geregistreerden nu ook btw moeten betalen voor hun registratie. Om het leed
enigszins te verzachten koos BAMw ervoor om de registratie- en accreditatietarieven dit jaar niet trendmatig te verhogen. Accreditatie
van opleidingen was al btw-plichtig.
Financieel gezond
Speerpunt voor 2014 is een financieel gezonde basis te creëren. BAMw voerde in 2013 de registratie voor de kamer Jeugdzorgwerkers
door middel van kostendekkende subsidie. In 2014 zal BAMw volledig uit de tarieven gefinancierd moeten worden. Daarom is het
belangrijkste streven in 2014 om de doelgroep te verbreden en efficiency te vergroten en kostendekkende tarieven te hanteren.
De begroting voor 2014 is daarop ingericht.
Een nieuwe bank
BAMw stapte in 2013 over van de huisbank Deutsche Bank naar de Rabobank. Vanwege een verandering van doelgroep verzocht
Deutsche Bank in april 18.000 klanten, waaronder BAMw, over te stappen naar een andere bank. In mei waren de eerste gesprekken
met Rabobank. Eind 2013 werd een contract gesloten. De rekening bij Deutsche Bank wordt gedurende een overgangsperiode nog
aangehouden. De Raborekening vervangt deze rekening binnen afzienbare tijd helemaal.
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Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van BAMw heeft conform haar statutaire taken en bevoegdheden in 2013 goedkeuring gegeven aan het financiële
jaarverslag 2012.
De RvT constateert dat het BAMw een spannend en roerig jaar heeft gehad met grote impact op de opzet en werking van de interne
organisatie, het bureau. Het spanningsveld tussen enerzijds de druk om de registratie van jeugdzorgwerkers uit te voeren in een kort
tijdsbestek van enkele maanden. Anderzijds in het zoeken van samenwerking en verbinding met andere partijen om tot een verbreding
van beroepsregistratie in het sociale domein te komen. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit over de manier waarop
directie en medewerkers hier met maximale inzet en gedrevenheid uitvoering aan hebben gegeven.
De interne -en externe sterk gewijzigde omgeving van BAMw heeft mevrouw Hetty Vos doen besluiten terug te treden als directeurbestuurder van BAMw. De Raad heeft met respect over het genomen besluit instemmend gereageerd op haar verzoek. Het past de
Raad nogmaals haar waardering uit te spreken voor de wijze waarop ze zich heeft ingezet voor beroepsregistratie en de organisatie. De
heer drs. Wim Rijnders is aangesteld als ad interim bestuurder per 1 december 2013 en heeft daartoe zijn functie als toezichthouder
vervroegd neergelegd, met ingang van die datum. Inmiddels is de procedure van vacature stelling afgerond en treedt met ingang van 1
juni 2014 mevrouw Milena Babovic, MSc in dienst als directeur-bestuurder. Wij verwachten met haar een goed vervolg te geven aan de
opdracht waar de organisatie zich voor gesteld ziet.
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Samenstelling RvT
De samenstelling Raad van Toezicht van 1 januari tot en met 31 december 2013 is als volgt:

Naam
(Neven-)Functie(s)
Geboortejaar
			

Benoeming/
herbenoeming

mevrouw H.P. Jaspers,
voorzitter

- Teamleider Academie Mens & Maatschappij Saxion
1960
- lid Raad van Commissarissen St. De Woonplaats te Enschede		
- lid Raad van Toezicht St. Maatschappelijke Dienstverlening
		 Enschede -Haaksbergen

2008-2011
2011-2015

De heer W.P. Rijnders,
vice-voorzitter

2008-2010
2010 – 12/2013

- penningmeester van Humanitas Kop van Noord-Holland
1945
- voorzitter van de SP, afdeling Schagen e.o.		

De heer J.B.M. Segond - gepensioneerd sinds 2012
1948
von Banchet
- (1989-2011) voormalig o.a.: portefeuillehouder minoren 		
		 en uitstroomprofielen, teamleider opleiding SPH VT, docent
		 organisatie, beleid en management van zorg opleiding SPH,
		 stage coördinator opleiding SPH VT, supervisor opleidingen
		 P&A en SPH
- voormalig lid bestuur COOAB bij het CONO, kamer agogisch
		 beroepen
- voormalig voorzitter Platform Sociaal agogische
		 beroepsverenigingen Movisie
- voormalig lid bestuur beroepsvereniging Phorza
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De heer J.P.J. Roggekamp

- Maatschappelijk werker bij BAVO Europoort Neuropsychiatrie
1962
- Vrijgevestigd maatschappelijk werker en systeemtherapeut		
- Voorzitter functiegroep GGZ-agoog van de NVMW
- Lid van het COOAB, onderdeel van CONO
- Voorzitter van commissie beroepsbelangen van de NVRG
- Voorzitter van Cerebraal Zuid-Holland

2008-2011
2011-2014

De heer A. Siedsma
- Manager Cluster Arbeid, Vitaliteit en Welzijn bij De
		 Werkmaatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken
		 en Koninkrijksrelaties
- Voordracht NVMW

1954

2010-09/2013

Mevrouw A. Postma

1969

2012-2015

- Manager bij NIM Maatschappelijk Werk, Nijmegen

De honorering van de Raad van Toezicht bedraagt € 75,- per vergadering voor leden en € 125, per vergadering voor de voorzitter.
Vergaderingen
De Raad vergaderde 6 keer regulier in 2013. Vanwege de organisatievraagstukken werden 2 extra vergaderingen ingelast in het najaar
van 2013. Daarnaast gaven de leden uitvoering aan de gebruikelijke zelfevaluatie en themavergadering. In de themavergadering kwamen
de contouren van het strategisch meerjarenplan aan de orde.
Overige agenda-onderwerpen waren:
• Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2012
• Begroting 2013
• Kwartaalrapportages
• (Her)benoeming accountant
• Professionalisering Jeugdzorg
• Samenwerking beroepsverenigingen en overige stakeholders
• Voorgenomen statutaire aanpassingen
• Ontwikkelingen interne bedrijfsprocessen
• Bespreking met beleidsmedewerker en directie.
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Bijlage 1 - Organisatieschema BAMw per 31 december 2013
Raad van Toezicht:
voorzitter | vice-voorziter
lid (max. 5)

Raad van bestuur:
directeur-bestuurder a.i.

Financieel medewerker

Commissie van Beroep Registraie NVWM:
voorziter | lid (max. 4)

Beleidsmedewerker
Communicatie
medewerker

Hoofd bedrijfsbureau

Bureaumedewerkers
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