Doe mee!
De BvK is er voor alle professionals die in opdracht van
publieke organisaties sociale wet- en regelgeving uitvoeren
in het sociaal domein. Of je nu gedetacheerd bent, zzp’er
of in vaste dienst. Of je nu consulent heet of matchmaker,
generalist of specialist.
Doe je mee? Samen maken we ons vak nog mooier!
Voor meer informatie kijk op www.debvk.nl!

“Wie klanten aanspreekt op eigen verantwoor
delijkheid moet als klantmanager ook in staat
zijn om eigen uitdagingen te formuleren, zichzelf
te ontwikkelen en in beweging te komen. De
BvK ondersteunt ons hierbij en heeft onze
klantmanagers meer bewust gemaakt van alle
ontwikkelingen binnen het vakgebied en daarbij
ook hun eigen professionalisering.”
Wilfred Hekkers, manager RSD de Liemers
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BvK, voor professionals
in het sociaal domein
die zichzelf en hun vak
willen versterken!

www.debvk.nl

Waarom de BvK?

Wat heb je aan de BvK?

VOOR JEZELF
Mensen helpen om weer mee te doen in de maatschappij.
Daar sta je voor. Je wilt daarin groeien als professional
en erkenning krijgen voor je vakmanschap. Zodat je echt
van betekenis bent voor je cliënten en meer voldoening
hebt in je werk en je vak. De BvK faciliteert je in je eigen
ontwikkeling en biedt een podium om je expertise en
ervaring te laten zien en je mening te laten horen.

1. DEEL JE KENNIS EN VERGROOT JE NETWERK
Heb je een vraag over je werk of ervaar je een dilemma?
Leg het voor aan je collega’s in het land! Ze geven
andere, nieuwe inzichten en ze kunnen hun ervaringen
delen. Bijvoorbeeld over een werkwijze of je positie
als zelfstandig professional. Discussieer op het forum
of vergroot je netwerk tijdens evenementen en
bijeenkomsten.

VOOR JE BEROEPSGROEP EN JE VAK
Je zit vol ideeën voor vernieuwing en verandering van
je vak. Als BvK-lid heb je een platform om samen met
gelijkgestemden het vak op een hoger plan te tillen en
als beroepsgroep een krachtig geluid te laten horen. De
BvK brengt gedreven professionals bijeen om met en van
elkaar te leren en bij te dragen aan de doorontwikkeling en
erkenning van dit mooie vak.

2. HOUD JEZELF SCHERP
Wil je een volgende stap zetten in je loopbaan of kijken
hoe je je verder kunt ontwikkelen? Wil je weten wat
je sterke kanten zijn? Of welke competenties je nog
kunt versterken? Met de ontwikkelscan kom je er snel
achter welke competenties je beheerst uit De kern van
het beroep. Of je achterhaalt wat je nog kunt bijleren
om meer kansen voor jezelf te creëren. Zo regisseer
je je eigen toekomst en kom je beslagen ten ijs bij
functioneringsgesprekken of sollicitaties.

“Als we allemaal soortgelijk werk doen en
hetzelfde doel nastreven, waarom zouden we
dan niet meer van elkaar leren, met elkaar
uitwisselen wat wel of niet werkt, stilstaan bij
wat we eigenlijk doen en hoe we ons daarbij
voelen, connectie maken met collega’s over het
hele land, voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling?”

3. BLIJF GROEIEN IN JE VAK
Welke trainingen kun je kiezen om te groeien in je vak?
Vind je het lastig om een geschikte opleiding te vinden
die bij je past? Als je de scan hebt gedaan, krijg je een
overzicht van geselecteerde opleidingen en andere
activiteiten die de BvK met partners aanbiedt. Zo vind
je gemakkelijk aanbod dat aansluit op jouw leerdoelen
en niveau. Je kunt gericht kiezen wat je de komende tijd
en op termijn wilt bereiken.

Dayenne van Zuylen, klantregissseur bij RSD
Kromme Rijn Heuvelrug

4. LAAT JEZELF ZIEN ALS LERENDE PROFESSIONAL
Jezelf ontwikkelen is je vak ontwikkelen. Door deel
te nemen aan het LEER-register word je zichtbaar en
laat je je kennis, expertise en ervaring aan iedereen
zien. Waar ben jij goed in? Waarvoor kunnen collega’s
je raadplegen? Maar ook: welke thema’s wil je helpen
doorontwikkelen? Door te laten zien waar je voor staat,
kan de BvK je selectief uitnodigen om deel te nemen
aan landelijke en regionale projecten en programma’s.

“Ik kan makkelijk sparren met collega’s van
verschillende gemeenten over hoe zij tegen
bepaalde zaken aankijken, bijvoorbeeld over
omgaan met lastige klanten, het geven van
trainingen en wet- en regelgeving.”
Geertje Rasing, klantmanager Werk bij sociale
dienst Oost-Achterhoek

5. LAAT JE INVLOED GELDEN
Stel je op de hoogte van ontwikkelingen en plannen
in het werkveld en vertaal de consequenties daarvan
naar je beroepspraktijk. Breng samen met collega’s
je expertise en ervaring in om invloed uit te oefenen
op wet- en regelgeving en bij de totstandkoming van
nieuw beleid. De BvK organiseert en faciliteert graag
projecten en commissies om de mening van leden te
peilen en te laten horen.

DE BVK IS WAT JIJ ERVAN MAAKT!
De BvK stimuleert blijvend leren, biedt een platform en laat
tools ontwikkelen, maar het is aan jou om daar gebruik van
te maken. Je haalt het meeste uit je lidmaatschap door
actief en zichtbaar te worden.
Hoe meer professionals laten zien dat ze hun werk serieus
nemen door mee te doen, hoe meer we samen erkenning
afdwingen voor het vak.

OM VEEL PROFESSIONALS IN HET SOCIAAL DOMEIN TE
BEREIKEN EN VERBINDEN, STELT DE BVK DE ONLINE
COMMUNITY MET HET FORUM (VOORHEEN KENME)
OOK OPEN VOOR NIET-LEDEN. MAAK VANDAAG NOG EEN
GRATIS ACCOUNT AAN OP WWW.DEBVK.NL.
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