
 

Training gespreksleider moreel beraad  
 
Sociaal werk is een praktijk die sterk normatief geladen is. Vrijwel dagelijks komen 
professionals situaties tegen waarin het niet eenvoudig is om antwoord te vinden op de 
vragen: wat is het goede? Hoe moet ik handelen? Deze situaties vragen van professionals 
een zekere sensitiviteit voor de ethische of normatieve dimensie van de situatie, en 
vaardigheden om die ethische dimensie recht te doen. Het bespreken van casuïstiek waarbij 
de ethische dimensie centraal staat, is een goede manier om zowel aan de ethische 
sensitiviteit te werken, en daarmee ook de ethische vaardigheden te versterken. Onderzoek 
wijst bovendien uit dat het regelmatig bespreken van ethische kwesties het fenomeen van 
‘morele stress’ voorkomt. Morele beraden verbeteren op die manier zowel de kwaliteit van 
handelen, en dragen tegelijktijdig bij aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers.    
 
Morele beraden worden over het algemeen gestructureerd door een gespreksmethode en 
geleid door een gesprekleider. Deze gesprekleider bewaakt de stappen, zorgt ervoor dat aan 
de voorwaarden voor een ‘goed gesprek’ wordt voldaan, en stuurt bij waar nodig. Dit 
begeleiden vraagt aanvullende kennis en competenties ten opzichte van wat je nodig hebt 
als deelnemer* van een moreel beraad.  
 
Doel  
Het intern opleiden van gesprekleiders moreel beraad vergroot de toegankelijkheid en 
daadwerkelijk inzet van deze manier van ethische reflectie. De kwaliteit van de intern 
georganiseerde beraden wordt door de training versterkt. Daarnaast zullen de intern 
opgeleide gesprekleiders vaker en breder in de organisatie aanspreekpunt kunnen zijn bij 
ethische dilemma’s 
 
Doelgroep 

• Professionals die affiniteit hebben met ethiek en ethische reflectie. 

• Deelnemers hebben minimaal de basistraining Werken met professionele standaard 
– werken met beroepsethische dilemma’s gevolgd. 

• Deelnemers hebben de mogelijkheid om binnen hun instelling morele beraden te 
gaan begeleiden. 

 
Resultaat 

• Kennis over doelen en vormen van een moreel beraad, kennis van een categorisering 
van gespreksmethoden  

 
* De competenties voor deelname aan een moreel beraad worden geoefend in de voor de SKJ registratie 
verplichte training Beroepsethiek & Tuchtrecht 
 



• Deelnemers zijn in staat om de aangereikte methode voor moreel beraad niet alleen 
te volgen, maar ook als proces te begeleiden. 

• Zij hebben kennis over de twee sporen van een moreel beraad: het inhoudelijke 
spoor en het communicatieve spoor 

• Zij zijn in staat om adequaat om te gaan met de valkuilen van een moreel beraad 

• Zij zijn in staat om te reflecteren op hun eigen vaardigheden als gespreksleider 
 
Inhoud 

• Kennis over ethiek, ethische theorieën, ethische beginselen en de beroepscode  

• Aanleren en oefenen van vaardigheden om groepsgesprekken te begeleiden 
(valkuilen, stoorzenders, tijd bewaken) 

• Begeleiden van ethische gesprekken: het belang van betekenis en waarden ten 
opzichte van feiten en omstandigheden. 

• Het verschil tussen een moreel beraad, intervisie en casusbespreking. 

• Kennis over vormen van morele beraden, gespreksmethoden 

• Oefenen van het begeleiden van morele beraden 

• Terugkomdag: reflecteren op zelfstandig begeleide beraden, versterken van de 
competenties 

 
Praktisch 
De training bestaat uit drie dagdelen. Voorafgaand en tussen dagdeel één en twee (beiden 
drie uur) wordt aangereikt materiaal bestudeerd. 
Dagdeel drie (dagdeel van vier uur) is een bijeenkomst waarin wordt teruggekeken op het 
begeleiden van een aantal beraden in de eigen praktijk.  
Daarom zitten tussen de eerste dag en het derde dagdeel minimaal vier maanden, of 
evenzoveel tijd als nodig is om iedere deelnemer de gelegenheid te bieden om twee a drie  
keer een beraad te begeleiden. De zelfstudietijd (voorbereiding en tussendoor) wordt 
ingeschat op vijf uur.    
 
De training wordt incompany gegeven. 
 
Kosten 
2525,-- voor een training van twaalf deelnemers. 
 
Registratie 
Registratie bij Registerplein en SKJ: in aanvraag. 
 

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.  

 
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'). 

 


