
 

 

         Ont-moeting 

 

Ethiek Sociaal Werk      Aanvullend Aanbod 
 

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 of met samenwerkingspartners krijgt deze 

waarde extra aandacht.       

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. Per organisatie of team wordt afgesproken welke waarden we centraal stellen 

en hoe de vormgeving eruit ziet.   

Kosten en voorwaarden 

De WaardenEstafette is een aanvullend aanbod en komt als het  afzonderlijk wordt afgenomen niet voor 

de vergoedingsregeling in aanmerking. In combinatie met de training Waardenvol werk komt de 

WaardenEstafette wel in aanmerking voor vergoeding. 

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. 



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  

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/ 
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