Training
Moreel jammen
Aan de hand van een praktische methode die het gesprek over waarden en normen in een
concrete situatie bespreekbaar maakt leert u ontdekken hoe het bij u zit. De workshop is geschikt
voor sociaal werkers evenals andere professionals op alle niveaus in je organisatie die met
dilemma’s geconfronteerd worden in het dagelijks werk.

Waar gaat deze training over?
Met thema’s als autonomie en eigen verantwoordelijkheid wordt nadenken over de ethiek van je
werk steeds prominenter. Bewustwording van de waarden die je belangrijk vindt en de normen die je
hanteert zijn van groot belang. Zeker in een steeds meer divers wordende samenleving waarin
waarden en normen niet zonder meer worden gedeeld. Wanneer spelen jouw waarden en normen
een rol? Wanneer merk je dat die botsen met die van anderen? In welke situaties kom je dat tegen?
Hoe heb je een zinvol gesprek met elkaar over de verschillen en overeenkomsten? Op al deze vragen
geeft deze workshop het begin van een antwoord. Aan de hand van een praktische methode die het
gesprek over waarden en normen in een concrete situatie bespreekbaar maakt leert u ontdekken
hoe het bij u zit. Hierbij wordt gebruik van de zelfontwikkelde box voor morele jamsessies.

Wat kun je na afloop van de training?
Na afloop van de training, ben je in staat om:
- bewuster te handelen op basis van zijn persoonlijke ethische kompas;
- ethische vragen te behandelen aan de hand van een praktische methode.

Voor wie is deze training bedoeld?
De training is bedoeld voor jeugdprofessionals, sociaal werkers, pedagogisch medewerkers,
gedragswetenschappers, managers, ambtenaren, etc. Een trainingsgroep bestaat maximaal uit 12
deelnemers.

Wat is handig om vooraf te weten?
De training duurt 4 uur. De training kost € 120,- p.p. en vindt plaats op het hoofdkantoor van
Jeugdhulp Friesland, Badweg 4 in 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. De box voor morele jamsessies wordt hierbij geleverd.

Accreditatie
De training is SKJ geaccrediteerd. Accreditatie voor andere beroepsgroepen kan worden
aangevraagd.

Toegevoegde waarde sector
In het sociaal domein, waar medewerkers meer dan eens ethische afwegingen moeten maken, is het
cruciaal dat medewerkers zelf herkennen wanneer er ethische grenzen worden bereikt en hoe in

deze situatie te handelen. In deze training zal een deelnemer inzicht ontwikkelen in eigen ethische
grenzen, en hierdoor bewuster handelen. Door ook een praktische methode eigen te maken, om
ethische vragen te kunnen behandelen, maakt het ook handzaam voor medewerkers. De sector zal
dit terugzien in medewerkers met een duidelijker ethische bewustzijn en praktisch handelen.

Over de trainer
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

