Return on investment
voor elke SPDer
Wij maken u zichtbaar
Zonder het werk van ons SPD-ers zouden heel wat
administraties en financiële verantwoordingen de toets der
kritiek niet kunnen doorstaan.
Dat weet u, en dat weten wij. Het werk van een SPD-er
speelt zich echter meestal af in het onzichtbare. Waardoor de
belangen van onze beroepsgroep ook gemakkelijk op de
achtergrond zouden kunnen raken…. ware het niet dat de
Belangenvereniging SPD daar streng voor waakt!
In het belang van alle SPD-ers, dus ook dat van ú!
Actuele stand van zaken
De Belangenvereniging SPD is opgericht in 1986. In de nu
achterliggende periode hebben we al veel bereikt om de
waarde van de SPD-ers als beroepsgroep op diverse fronten
te onderstrepen en veilig te stellen. Zo hebben we het voor
elkaar gekregen, dat het SPD-diploma de status van
volwaardig, internationaal erkend, HBO-diploma kreeg.
Met alle voordelen van dien: met het SPD-diploma heeft u
bijvoorbeeld automatisch toegang tot een groot aantal
academische vervolgstudies. In veel gevallen zelfs met een
comfortabel aantal vrijstellingen. Ook betekent de HBOstatus veel voor uw positie en marktwaarde in de ogen van
werkgevers, overheid en vakgenoten.
Op het gebied van de kwaliteitsbewaking van de SPDopleidingen hebben wij ons stempel gedrukt.
Via online enquêtes krijgen wij per examenronde inzicht in de
examenresultaten. Zo krijgen we inzicht in de bevindingen
van de examenkandidaten. Zowel inhoudelijk per vak als de
omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het

Eigentijdse organisatie
afleggen van een examen. Zo vinden wij dat alle examenlocaties goed bereikbaar moeten zijn.
De Belangenvereniging in de nieuwe eeuw
Intussen heeft het "instituut" SPD zich ontwikkeld tot een
eigentijdse organisatie. Het is geen staatsexamen meer; de
examinering is geprivatiseerd en wordt nu gecoördineerd
door het ENS, het examenbureau van het Nederlands
Genootschap van Opleiders voor het SPD. De naam SPD is
als merk aangemeld bij het merkenbureau. SPD is een
begrip met inhoud geworden.
Een begrip om rekening mee te houden.
De Belangenvereniging zal er alles aan
Belangrijke wapenfeiten
doen om dit zo te houden. Of beter
• Internationale erkenning
nog, om dit imago verder te versterken.
op HBO-niveau
Via contacten met werkgevers zorgen we
• Waardering als hoogopgeleide
er in ieder geval voor dat met name hier
beroepsgroep
het juiste beeld van onze beroepsgroep
• Kwaliteitsborging diploma
leeft, en dat wij tijdig kunnen inspelen
• Standaardisering opleiding
op veranderingen in de eisen die zij
• Flexibeler examenbeleid
en/of de maatschappij aan ons stellen.
• SPD Register
Er is dus veel bereikt, maar we zijn nog
lang niet klaar.
Ook de komende jaren hebben we een aantal speerpunten
bepaald, uit een onderstroom van noodzakelijke activiteiten.
Internet biedt nieuwe mogelijkheden
Als eigentijdse organisatie hebben we ook de waarde die
internet voor ons kan hebben onderzocht. Onze website
www.bspd.nl is nu een bron van actuele informatie op het
gebied van opleidingen, de resultaten van de examenenquêtes, vacatures, bijeenkomsten voor SPD-ers en actuele
ontwikkelingen. En natuurlijk is er een discussieforum
waarop de leden en andere belangstellenden over zelf

• Geprivatiseerd
• Als merk geregistreerd
• Imagoversterkende activiteiten
• Ambitieuze doelstellingen
• Internet als informatiebron
en communicatiemiddel

ingebrachte onderwerpen hun mening
kunnen uitwisselen. En via onze
elektronische nieuwsbrief houden wij onze
leden en belangstellenden periodiek op de
hoogte van onze activiteiten en andere
actuele onderwerpen voor SPD-ers.

Kennis is kracht
Waar we verder sterk de nadruk op leggen is Permanente
Educatie. Daarom organiseren we zelf regelmatig themabijeenkomsten. Zoals onze jaarlijkse belastingavond in het
begin van het jaar om de veranderingen in de
belastingwetgeving aan onze leden uit te leggen.
Verder krijgt u als BSPD-lid aanzienlijke kortingen op
educatieve programma’s van andere organisaties. Ook
vakliteratuur bijhouden hoort tot de permanente educatie.
Daarom geeft het lidmaatschap van de BSPD u recht op
een gratis abonnement op het tijdschrift Administratie.
RS
Een (her)kenning van studie en ervaring.
Sinds 1 januari 2002 staat inschrijving in het SPD Register
open voor natuurlijke personen.

Permanente Educatie
• Thema-avonden
• Vakliteratuur
• Korting op bijeenkomsten

Voorwaarden tot inschrijving zijn:
• Geslaagd voor het SPD-diploma
• Twee jaar relevante werkervaring
• Volgen van Permanente Educatie
• Lid zijn van onze belangenvereniging

Belangenvereniging SPD

Lid zijn van de
Belangenvereniging SPD:

Uw lidmaatschap is meer waard
dan uw contributie
Voor de Belangenvereniging zijn de inkomsten uit
lidmaatschappen broodnodig om ons maximaal voor u als
SPD-er in te kunnen zetten. Want lid of niet, alle SPD-ers
profiteren van onze inspanningen. Maar leden hebben
natuurlijk wél een streepje voor. Als lid wordt u op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen waarin uw belangen als
SPD-er een rol spelen.
U wordt uitgenodigd voor bijzondere activiteiten.
En u bespaart op uw vakliteratuur. Meer zelfs dan de
jaarlijkse contributie.
Wat let u dus om lid te worden? Ook als u in opleiding bent:
het lidmaatschap van de Belangenvereniging SPD levert u
altijd een batig saldo op.

Zo meldt u zich aan

Contact

Altijd
een batig
saldo.

ARTIFEX Support
t.a.v. Secretariaat Belangenvereniging SPD
Postbus 31
2370 AA ROELOFARENDSVEEN
Telefoon : 071 3323908
Email : secretariaat@bspd.nl
Internet : www.bspd.nl

Direct online via het
inschrijfformulier op onze website.
www.bspd.nl
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