
 

Basistraining  

Werken met professionele standaard – werken met 
beroepsethische dilemma’s 

Sociaal werkers kennen een “professionele standaard”. De vakinhoudelijke standaard wordt 
gevormd door richtlijnen. De beroepsethische standaard is vastgelegd in een beroepscode. Wat 
moet je als sociaal werker weten over deze professionele standaard? Hoe moet je er toe 
verhouden? Hoe moet je er mee werken?   

De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. 
Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in het maken van 
afwegingen. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met 
cliënten als in relatie tot de werkgever. 
 

Doel van de scholing 

• Inzicht in professionalisering van de Sociaal werker 
• Kennis van de beroepscode en richtlijnen (professionele standaard) 
• Toelichting op het tuchtrecht 
• Inzicht in hoe gestructureerd om te gaan met beroepsethische dilemma’s in de praktijk 

Doelgroep 

Sociaal werkers die zich in het kader van hun professionalisering verdiepen in de professionele 
standaard en beroepsethiek. 

Resultaat 

Na de training: 

• ken je de context van jouw professionele standaard; 
• weet je op welke wijze je naar de beroepscode kunt kijken; 
• ken je het verschil tussen normen en waarden; 
• weet je welke professionele normen en waarden zijn vastgelegd; 
• ben je bekend geraakt met de term professionele autonomie – en heb je een idee wat dat van 

jou vraagt; 
• heb je kennisgemaakt met het ‘stappenplan’ om een beroepsethisch dilemma te analyseren. 

 

 



Praktisch 

Duur     3 uur training, 1 uur voorbereiding 
Aantal deelnemers   maximaal 15 
Kosten in-company   € 975 
Registratie SKJ   4 punten 
Registratie Registerplein In aanvraag 

De BPSW school heeft een CRKBO erkenning. Dit kwaliteitskeurmerk zorgt voor vrijstelling van BTW op 
al onze trainingen. 

Interesse of vragen? Mail ons via bpswschool@bpsw.nl. Bellen kan ook ma-do tussen 9.00 en 14.15 via 
030-2948603.  

 

Over de BPSW, de BPSW school en de professionele standaard 

Over de BPSW 

De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Zij biedt onderdak aan onder 
meer maatschappelijk werkers, professionals in wijkteams, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal 
agogisch werkers. Ook andere beroepsgroepen in het sociaal werk zijn van harte welkom. 
Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan 
professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en 
profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden.  

Over de BPSW school 

De BPSW-school biedt trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie op thema’s waarin 
beroepsethiek, professionele standaard en professionele autonomie belangrijke thema’s zijn. 
Daarnaast geeft de BPSW school ruimte aan thema’s en onderwerpen die in het reguliere 
onderwijsprogramma onder druk staan, zoals het bespreken van seksualiteit binnen de hulpverlening, 
bieden we trainingen rond specifieke methodieken, zoals “Werken in de digitale samenleving” of 
agressie regulatie. Tevens bieden we actuele kennis aan in de vorm van masterclasses rond privacy en 
geheimhouding, wetgeving én bieden we specifieke nascholingsprogramma’s voor bijvoorbeeld 
sociaal werkers in de zorg, of in het bedrijfsmaatschappelijk werk.  

Over de Professionele standaard 

De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in 
de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de 
Beroepscode voor Maatschappelijk werkers, Beroepscode van Agogisch werkers, De Beroepscode van 
Jeugdzorgwerkers en de Beroepscode van de Jeugd en Gezinsprofessional. Daarnaast is de BPSW 
mede-eigenaar van de Beroepscode voor Sociaal Werkers. Het is ook de beroepsvereniging die 
richtlijnen (mede) ontwikkelt  autoriseert die daarmee een werking hebben voor alle sociaal werkers. 
De beroepscode en de richtlijnen vormen samen de professionele standaard – waar sociaal werkers 
mee moeten kunnen werken.  
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Over de trainers 

Jurja Steenmeijer is maatschappelijk werker en ethicus. Na decennia in de praktijk te hebben 

gewerkt, geeft ze nu trainingen beroepsethiek en biedt ze ethiekondersteuning aan professionals en 

organisaties in sociaal werk. Het gaat dan met name om het begeleiden van morele beraden en het 

bieden van ethische consultatie. Daarnaast houdt ze zich bezig met de codificering van de 

beroepsethiek van sociaal werk. Onder andere door promotieonderzoek naar de filosofische 

onderbouwing van beroepscodes en praktijken van sociaal werkers.  Met enige regelmaat schrijft zij 

artikelen over beroepsethiek en tuchtrecht, bijvoorbeeld in Vakblad Sociaal Werk (Rubriek 'leren van 

tuchtrecht'). 

 



 


