
           Ont-moeting 
 

Ethiek in sociaal Werk.       Aanvullend aanbod. 

 

Moreel Beraad    

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

gespreksleider. Vergelijkbaar met intervisie doe je dat in een bepaalde regelmaat (eens in de maand tot 

eens per kwartaal) of het wordt gekoppeld aan een project. Er zijn ook organisaties die Moreel Beraad  

structureel of incidenteel inzetten naar aanleiding van een (lastige) casus, kwestie of 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 

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

tegenover? Welke keuzes maak ik en op welke waarden baseer ik mijn keuzes ”.  

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 sociaal werk. 

 

                                                                      
  

   

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

doorgaans 1 ½ - 2 uur. 

 



Kosten en voorwaarden 

Ik bied Moreel Beraad aan voor een tarief van € 250,- per beraad. Voor reistijd en reiskosten reken ik 

€0,30 per km. 

Afzonderlijk Moreel Beraad is een aanvullend aanbod en komt niet in aanmerking voor de 

vergoedingsregeling. In combinatie met de training Waardevol werk komt Moreel Beraad wel in 

aanmerking voor de regeling. 

Ik heb uitgebreide scholing genoten in socratische gespreksvoering bij het Nieuwe Trivium en ISVW, ben 

gecertificeerd gespreksleider Moreel Beraad. Ik heb mijn opleiding voor gespreksleider Moreel Beraad 

gedaan bij VuMc. Ik maak ook deel uit van de gespreksleiderspool van het VuMc. Mijn ervaring met 

Moreel Beraad deed ik op bij verschillende zorginstellingen, bij Dienst Justitiële inrichtingen en bij 

Hogeschool van Amsterdam.  

 

Contactgegevens:  E-mailadres, telefoonnummer Ont-moeting: 

                      E-mail: joopkools@gmail.com  

telefoon: 06 10713676 

postadres: Kievitdwarsstraat 46, 3514 VG Utrecht. 

Joop Kools        
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