
 

 

 

Training  

Beroepscode en ethiek 

Moreel jammen 

 

Als professional in de Jeugdzorg en Sociaal Werk, speelt de beroepscode een rol. 

Jeugdprofessionals werken volgens de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en vallen onder het 

tuchtrecht van de Jeugdzorg. In de beroepscode voor sociaal werker staat de beroepsethiek van de 

beroepsgroep beschreven. De training biedt deelnemers inzicht in de beroepscode en hoe volgens 

de code te werken. Daarnaast gaat de training uitgebreid in op de ethische uitdagingen die 

hiermee samenhangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zelfontwikkelde box voor morele 

jamsessies.    

Waar gaat deze training over?  
In twee bijeenkomsten wordt de beroepscode uitvoerig besproken, worden de ethische dilemma’s 

die de jeugdprofessional en sociaal werker tegenkomen belicht, worden handreikingen gedaan over 

ethiek in sociaal werk en worden verschillende gezichtspunten (cultureel en juridisch) op sociaal 

werk behandeld. De training staat in het teken van bewustwording van jouw eigen ethische kompas. 

Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Tussen beide bijeenkomsten ga je 

met een huiswerkopdracht aan de slag. Na afloop van de training wordt verwacht dat je een 

reflectieverslag schrijft.   

Wat kun je na afloop van de training?  
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:                                                                                    

- de Beroepscode voor sociaal werker na te leven;                                                                                                  

- als professional vorm te geven aan persoonlijke, beroepsethische reflectie;                                             

- zich in te leven in ethische kwesties binnen sociaal werk en in andere ethische / culturele visies;  

- een moreel beraad te voeren.   

Voor wie is deze training bedoeld?  
De training is bedoeld voor jeugdprofessionals, sociaal werkers, pedagogisch medewerkers, etc. Een 

trainingsgroep bestaat maximaal uit 15 deelnemers.    

Wat is handig om vooraf te weten?  
De training is 2 dagdelen van elk 3,5 uur. Daarnaast is er voorbereiding en huiswerk. Bij elkaar is de 

tijdsinspanning ongeveer 10 tot 12 uur.   

De training kost € 240,- p.p. en vindt plaats op het hoofdkantoor van Jeugdhulp Friesland, Badweg 4 

Leeuwarden. De training kan tevens als in-company worden afgenomen. In dat geval kan de training 

aangepast worden op de leervraag van de betrokken organisatie.  

Accreditatie  
Accreditatie kan worden aangevraagd. 



Toegevoegde waarde sector  
Na deze training zal een deelnemer niet alleen de toepassende beroepscode kennen, maar ook 

inzicht hebben in de rol van ethiek binnen het werken in het sociaal domein. De sector krijgt meer 

medewerkers, die hun eigen ethische kompas kennen en kunnen hanteren.  In deze sector, waar 

medewerkers meer dan eens ethische afwegingen moeten maken, is deze kennis en kunde 

onmisbaar.   

Over de trainers  
Nienke Boomstra, afgestudeerd gezinspedagoog en gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie, is 

sinds 2016 onderzoeker bij Jeugdhulp Friesland. Zij brengt als onderzoeker onder andere de kwaliteit 

van de hulpverlening in beeld. Ook verzorgt zij trainingen met betrekking tot werken met 

vragenlijsten en doelen en incidentenonderzoek.  

Tjeerd van der Meer, afgestudeerd theoloog, is sinds 2007 geestelijk verzorger bij Jeugdhulp 

Friesland. Zijn voornaamste werk bestaat uit het bespreken van levensvragen met kinderen, jongeren 

en (pleeg)ouders. Daarnaast traint hij al jaren jeugdzorgmedewerkers in het omgaan met die vragen 

van cliënten en in het omgaan met ethische dilemma’s.  

Over de Jeugdhulp Academie 
Jeugdhulp Friesland heeft veel kennis en expertise op het gebied van orthopedagogische- en 

orthopsychiatrische zorg in huis. We delen die kennis en expertise graag omdat dat bijdraagt aan ons 

uiteindelijke doel, namelijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.    

De Jeugdhulp Academie van Jeugdhulp Friesland is een CRKBO geregistreerde instelling.   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via 

jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl of 088 14142444 
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