Training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht
voor professionals in de jeugdhulp
Als SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional heb je te maken met de Beroepscode en het
beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg. In deze training staan Beroepscode,
richtlijnen en tuchtrecht centraal en wordt geoefend met het herkennen en analyseren van morele
dilemma’s in het werk. Deze geeft richting aan en biedt houvast in het dagelijks werk. Maar hoe gericht
gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed
wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in deze training.
Doelgroep
Alle professionals die te maken hebben met de Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional.
Inhoud
Tijdens deze training, die is ontwikkeld door Combinatie Jeugdzorg, worden uitvoerende jeugdzorgwerkers getraind en geïnformeerd over deze middelen en oefen je met het herkennen en analyseren van
morele dilemma’s in het werk van de jeugd- en gezinsprofessional. De training bestaat uit drie onderdelen
die ieder een dagdeel in beslag nemen.
1. Beroepscode: Wat is de Beroepscode en hoe ga je hier op een goede manier mee om in het belang
van de cliënt? Daarnaast besteden we aandacht aan professionele autonomie, normen en waarden en
ethische dilemma’s.
2. Werken met richtlijnen: Wat zijn de richtlijnen en hoe ondersteunen ze de jeugd- en gezinsprofessional
in de praktijk? Maar ook waarom de richtlijnen belangrijk zijn voor cliënten.
3. Tuchtrecht: Wat houdt tuchtrecht in en hoe is de relatie tot de Beroepscode? Wat betekent het
tuchtrecht in het werken met cliënten en voor jezelf? Wat is het verschil tussen klacht- en tuchtrecht?
Iedere deelnemer krijgt een trainingsmap waarin deze drie thema’s zijn uitgewerkt.
Werkwijze
Je krijgt in deze training informatie over de verschillende aspecten van de Beroepscode, werken met
richtlijnen en het daaraan gekoppeld tuchtrecht. Je traint om met een 'stappenplan' e en ethisch dilemma
te 'ontrafelen’. Zo krijg je handvatten aangereikt om in eigen werk toe te passen, zowel in de relatie met
de cliënt als met samenwerkingspartners, collega's en de eigen organisatie. Er is veel ruimte om met
elkaar de thema’s uit te wisselen en casuïstiek door te nemen. Samen met andere deelnemers reflecteer
je het op eigen aandeel in situaties waar er sprake is van knellende waarden en er geen eenduidige
keuze voor je handelen te maken is. Je trekt daaruit lering voor
toekomstig handelen en leert positie in te nemen.
Ter afsluiting wordt aan de deelnemers gevraagd om een thuisopdracht
uit te werken. De opdracht wordt van feedback voorzien. Bij een
voldoende beoordeling en 100% aanwezigheid wordt het certificaat/bewijs
van deelname opgestuurd.
Resultaat
Goede kennis van de Beroepscode en het leren hanteren van ethische
dilemma's leidt tot bewustere en meer afgewogen keuzes, waarmee de
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jeugd- en gezinsprofessional die keuzes en zijn professionaliteit ook beter kan verantwoorden. Daarnaast
biedt de Beroepscode en het werken met richtlijnen veel houvast in de praktijk. Deze training biedt de
basiskennis over de beroepsethiek van de jeugd- en gezinsprofessional. De deelnemer is na afloop
voldoende bekend met het herkennen van en omgaan met beroepsethische vragen en dilemma’s en weet
wat het tuchtrecht inhoudt. Kortom, je rol als professional wordt versterkt.
Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals. De
trainers zijn ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers die dagelijks
ervaring opdoen in het werkveld. Het is juist deze ervaring die zorgt voor een goede balans tussen theorie
en praktijk.
Accreditatie
Deze training is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd
met 16 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering, groepsgrootte en locatie
Twee dagen van 10.00 tot 15.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur, start training 10.00 uur).
Groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers. De training vindt plaats op een
van de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg of op locatie als het een in-company training betreft.
Kosten
• Open inschrijving: 411,- euro per persoon inclusief cursusmateriaal.
• In company: prijs op aanvraag via ons expertisecentrum (zie ‘Informatie en aanmelden’).
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het expertisecentrum
Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals van Combinatie Jeugdzorg. Zij helpen je graag
verder.
• telefoon: 040 702 2982
• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vind je ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze
behandeling is gericht op het gezin en hun naaste omgeving. Samen werken we zoveel mogelijk in de
thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook
is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cu rsussen en
trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in
Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid ove r de regio.
Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.
Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze tekst ook verzorgers en pleegouders.
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