
De LVPW: garantie voor 
deskundigheid en kwaliteit

De LVPW stelt hoge eisen aan de be-
roepsuitoefening. Deze zijn vastgelegd 
in het beroepsprofiel. Alle leden moeten 
voldoen aan de criteria voor opname in 
ons beroepsregister. Deze criteria voor 
registratie zijn:
• Basisopleiding psychosociaal werk (of   
 andere vergelijkbare HBO-opleiding);
• Verklaring omtrent gedrag;
• Verplichte collectieve beroeps-
 aansprakelijkheidsverzekering;
• Ondertekening van de LVPW-
 verklaring (gedragscode) over 
 beroepsmatig functioneren en de 
 verklaring over privacybeleid;
• Minimaal 330 uur cliënt contacturen 
 per jaar;  
• Bij- en nascholing: minimaal 60 
 scholingspunten per 2 jaar;
• Intervisie (minimaal 20 uur per jaar in 
 een groep van minimaal 4 personen);
• Praktijkvoering- en inrichting 
 indien van toepassing;
• Stage of  relevante werkervaring 
 en supervisie.

De LVPW beschikt over een eigen 
Klacht- en Tuchtrecht. 
In dit reglement is de klachten-
procedure opgenomen die het voor  
cliënten van de LVPW leden mogelijk 
maakt om hun klachten ter behandeling 
neer te leggen bij de klachtencommissie.

De LVPW is als beroepsvereniging aan-
gesloten bij de koepelorganisatie RBNG.
Hierdoor genieten cliënten van de aan-
gesloten leden een uitgebreider pakket 
van vergoedingen en vallen zij tevens 
onder het klacht- en tuchtrecht van de 
RBNG (TBNG).

Voor meer informatie en adressen van 
geregistreerde leden verwijzen wij u 
naar onze website.

Website:   www.lvpw.nl            
E-mail:   info@lvpw.nl
Secretariaat:  06 1780 7109
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Psychosociaal werk

De vereniging hanteert een holis-
tisch mensbeeld. Uitgangspunt bij 
dit mensbeeld is dat geest en lichaam 
een onlosmakelijke eenheid vormen. 
Hierbij hoort de overtuiging dat de 
mens niet los gezien kan worden van 
de maatschappelijke context waarvan 
hij of  zij deel uitmaakt. 

De psychosociaal hulpverlener 
werkt op basis van een gevarieerd 
cliëntgerichte benadering.

Wie zijn aangesloten 
bij de LVPW?

Personen die een psychosociale of  
vergelijkbare opleiding op ten minste 
HBO niveau met succes hebben afge-
rond kunnen lid worden van de LVPW. 

De LVPW kent twee vormen van  
lidmaatschap: leden in opleiding en  
geregistreerde leden. Geregistreerde 
leden ontvangen een licentie voor 
twee jaar en ontvangen daarvoor een 
muurschild. Het lidmaatschap als lid 
in opleiding staat open voor iedereen 
die een psychosociale opleiding of  
vergelijkbare opleiding volgt op HBO 
niveau. Wanneer er twijfel is over het 
niveau en de  inhoud van de gevolgde 
opleiding, worden de diploma’s door 
een validatiecommissie beoordeeld. 

e Wat is de LVPW? e 

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) 
is opgericht in 1995 en is een onafhankelijke beroepsvereniging voor 

beroepsbeoefenaren in het psychosociale werkveld. 

De LVPW heeft als doelstelling bekendheid te creëren voor het  
beroep van psychosociaal hulpverlener, professionaliteit te stimuleren 

en de kwaliteit van dit beroep verder te ontwikkelen. 

Daarnaast behartigt de LVPW de belangen van de psychosociaal 
hulpverlener. De leden zijn opgenomen in het LVPW beroepsregister 

en worden erkend door de zorgverzekeraars. Een collectieve 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht. De LVPW neemt 

actief  deel aan de redactie van het Counselling Magazine. 
Leden ontvangen dit tijdschrift gratis.

• Herkenbaarheid als geregistreerd   
 psychosociaal werkende of  psycho-  
 sociaal therapeut;
• Naar buiten kunnen treden met   
 naam  en logo van de vereniging;
• Profiteren van intercollegiale 
 intervisie en supervisie;
• Voordelige collectieve beroepsaan-  
 sprakelijkheidsverzekering;
• Beroepsmatige belangenbehartiging; 
• Ondersteuning bij contacten met   
 zorgverzekeraars;
• Geregistreerde leden worden door de 
 zorgverzekeraars erkend, waardoor   
 voor cliënten in veel gevallen een   
 vergoeding mogelijk is;
• Leden ontvangen gratis het 
 Counselling Magazine;
• De vereniging organiseert workshops  
 ter bevordering van de eigen 
 deskundigheid.

Voordelen voor 
geregistreerde leden


