
  Ont-moeting 

Ethiek in Sociaal Werk. 

Sociaal Werk is mensenwerk en Sociaal Werk vindt plaats midden in de samenleving.  Sociaal Werk heeft  

als doel het bevorderen van het samenleven en het ondersteunen van groepen en individuen waarvoor  

goed samenleven niet altijd vanzelfsprekend is. Organisaties van sociaal werk en de sociaal werker 

worden dan ook met veel vragen en dilemma’s geconfronteerd. Vragen en dilemma’s waarvoor vaak een 

praktische oplossing gevonden moet worden.  Maar ook die praktische oplossingen komen tot stand op 

basis van keuzes. Het is dan de vraag wat de basis is van die keuzes. Op welke waarden en normen, 

welke visie, is de keuze die je maakt gebaseerd? Daar raakt het werk de ethiek.                                                                  

Ethiek staat dus vaak niet op de voorgrond, maar is goed beschouwd altijd aanwezig in het dagelijks werk 

van de sociaal werker en sociaal werk organisatie.  

Regelmatig individueel, als team en als organisatie stil staan bij de ethische basis van het werk houd je 

scherp, gemotiveerd en steunt je in de lastige besluiten die je elke dag weer moet nemen. Stil staan bij 

de vragen en dilemma’s, de emoties en frustraties die je opdoet in het werk. Want daar waar emotie 

ontstaat, daar waar een frustratie ontstaat, staat een waarde op het spel. En die waardes zijn vaak de 

basis, de motivatie van waaruit voor het werk gekozen is.  

 

 

 

 

 



Drie verschillende manieren om in de organisatie met ethiek bezig te zijn. 

Afzonderlijk, of in combinatie met elkaar.  

 
1. Een training “Waardevol werk.”                                                                                                                

Van emotie naar waarden en van waarden naar gedrag. 

De training ‘Waardevol werk’ gaat over waarden die voor de organisatie en voor de professional van 

belang zijn.  In de uitvoering van het werk, wat vaak vooral praktisch van aard is, verdwijnen deze 

waarden vaak naar de achtergrond  . Doel van de training is om waarden in het dagelijks werk te leren 

(h)erkennen en ook wanneer het spannend is, vanuit de waarden te handelen. 

In de training beginnen we met een situatie die je raakte, met het (h)erkennen van emotie die de situatie 

opriep en onderzoeken we welke waarden in het geding zijn. Vervolgens kijken we naar hoe om te gaan 

met die emotie, zo dat de waarden die op spel staan overeind kunnen blijven. Tot slot gaat het om “het 

juiste midden”: hoe zo te handelen dat je, vrij van emotie, kunt kiezen en handelen vanuit de waarden 

waar je voor staat. 

De training bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1: van ervaring en emotie naar waarden’ en dagdeel 2: 

van waarden, naar het juiste midden van de emotie en naar gedrag vanuit waarden. 

 De training wordt gedaan in een groep van minimaal 6 en maximaal 10 mensen.  

2. WaardenEstafette      

De WaardenEstafette is een lichte vorm van aandacht besteden aan waarden die het team / de 

organisatie van belang vindt. Steeds wordt,  gedurende een periode van 2 – 4 weken, een waarde 

centraal gesteld in het werk. Met de cliënten, in het team zelf, met samenwerkingspartners….                  

Je kijkt dus gedurende die periode met een waardenbril naar de eigen praktijk en registreert welke 

vragen, invallen, nieuwe kijk dit oplevert. Je houdt als team met elkaar bij wat er zoal gebeurt. Na elke 

periode gaan we met elkaar in dialoog over deze ervaringen en bekijken wat het op geleverd heeft. We 

ronden af met hoe je de nieuwe inzichten in de praktijk kunt benutten. Na elke periode start je met een 

volgende waarde. 

De organisatie kan starten met een of twee teams en na een periode wordt het stokje doorgegeven aan 

een volgend team.  

Met elkaar spreek je af hoe je het praktisch- en gaande houdt. Je hebt in elk team een paar kartrekkers 

nodig. Verder benut je de normale contactmomenten om tussentijds vragen en ervaringen uit te 

wisselen.  

Het zal duidelijk zijn dat het opstarten en de begeleiding van de WaardenEstafette maatwerk is. Er zijn 

vele varianten denkbaar. We spreken dit samen af. 



 

3. Moreel Beraad     

Moreel Beraad is een vorm van georganiseerde reflectie op het werk onder leiding van een 

gespreksleider. Vergelijkbaar met intervisie doe je dat in een bepaalde regelmaat, gekoppeld aan een 

project of naar aanleiding van een incident.  

Wat moreel beraad speciaal maakt is dat het er hier uitdrukkelijk om gaat het dagelijks werk, te 

onderzoeken op de ethische dimensie. Dus welke waarden en normen spelen een rol in de casus. Welke 

keuzes zijn hierin gemaakt en welke ethische vragen of dilemma’s roept dit op. Welke normen en 

waarden geven de doorslag? Voorbeelden zijn: eigen regie versus professioneel oordeel; individu versus 

omgeving; regels of maatwerk; privacy of transparantie… 

Moreel Beraad is gezamenlijk én individueel onderzoek, eerder problematiserend dan probleem 

oplossend. De uitkomst is vooral een beter inzicht in “wat speelt hier eigenlijk en hoe sta ik hier 

tegenover”.  

Moreel beraad draagt bij aan het gezamenlijk ontwikkelen van een ethische basis van het werk, draagt 

bij aan visievorming, aan het op een andere manier leren kennen van je collega’s en, last but not least, 

het draagt bij aan professionalisering en onderlinge ondersteuning in lastige kwesties die inherent zijn 

aan social werk. 

Moreel beraad wordt gedaan in een (diverse) groep van 4 – 10 mensen.  Een Moreel Beraad duurt 

doorgaans 1 ½ - 2 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De kosten en voorwaarden: 

Het aanbod in deze folder is breder dan de voorwaarden voor de vergoedingsregeling. De training 

waardevol werk wordt vergoed en als deze uitgebreid wordt met een WaardenEstafette en/of Moreel 

Beraad dan komt het totaal in aanmerking voor vergoeding. Als de WaardenEstafette of Moreel Beraad 

afzonderlijk wordt afgenomen dan komen deze niet voor de vergoedingsregeling in aanmerking. Dit 

aanbod wordt beschouwd als aanvullend. 

Het aanbod is altijd in company en is maatconfectie: de basis is er en per organisatie / situatie bespreken 

we hoe de uitvoering er uit zal zien. De kennismaking / oriëntatie is gratis. 

De training waardenvol werken kost € 1400,- per groep. 

Moreel Beraad kost € 250,- per beraad. 

Voor de WaardenEstafette doe ik per “project” een offerte op basis van een uurprijs van € 125,- p/u. 

Reiskosten/reistijd bereken ik op basis van € 0,30 per km. 

Ik ben vrijgesteld van het heffen van BTW. 

 

Contactgegevens:  mailadres, telefoonnummer Ont-moeting: 

                      E-mail: joopkools@gmail.com  

telefoon: 06 10713676 

postadres: Kievitdwarsstraat 46, 3514 VG Utrecht. 

Joop Kools        

Ik ben opgeleid als Sociaal cultureel Werker, gespecialiseerd in volwassenen educatie. 

Werkervaring binnen vormingswerk, maatschappelijk werk, psychiatrie en als FCB coach (sociaal werk, 

kinderopvang en jeugdzorg). 

Ethiek. Opgeleid voor socratische gespreksvoering binnen het Nieuwe Trivium, ethiek en moreel beraad 

via  ISVW en VuMc. Ervaring:  Lesgeven aan HvA in de minor ethiek bij Social Work en binnen RIBW  

mailto:joopkools@gmail.com


Lister. Moreel Beraad bij Lister, Dienst Justitiële Inrichtingen en diverse zorginstellingen via VuMc.           

Ik ben gecertificeerd gespreksleider Moreel Beraad en lid van de gespreksleiderspool van VuMc.  

https://www.linkedin.com/in/joopkools/ 

https://www.linkedin.com/in/joopkools/

