Training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht
voor gedragswetenschappers
Goed werk in de jeugdzorg vraagt om professionele deskundigheid, om vakmensen. Sinds 2014 kan
vakmanschap van jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers worden aangetoond door
middel van registratie in het beroepsregister SKJ of BIG. Van vakmensen mag worden verondersteld
dat ze hun kennis in stand houden, dat ze reflecteren over hun keuzes en hun handelen, dat ze
overleggen en samenwerken en dat ze verantwoording af kunnen leggen aan de cliënt, binnen hun
organisatie en zo nodig aan vakgenoten middels het tuchtcollege. Dit vraagt om bewust bezig te zijn
met het vak en met de uitvoering ervan. Professionals worden hierbij ondersteund door hun Beroepscode en door richtlijnen. De verdiepingstraining ‘Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht voor
jeugd- en gezinsprofessionals’ besteedt aandacht aan deze aspecten. De thema’s die worden
behandeld zijn ook van belang voor gedragswetenschappers, maar dan met accenten die passen bij
hun beroepsgroep. Daarbij komt dat gedragswetenschappers veelal ook de taak hebben jeugdzorgwerkers te ondersteunen bij het uitoefening van hun vak. In deze training voor gedragswetenschappers’
komen beide kanten aan bod.
Voor wie is de training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de bij de SKJ of BIG geregistreerde gedragswetenschappers die jeugden gezinsprofessionals ondersteunen in de uitvoering van hun vak en zich verder willen verdiepen en
bekwamen in de toepassing van de Beroepscode en de richtlijnen.
Werkwijze en inhoud
De training bestaat uit diverse interactieve vormen van kennisoverdracht en uitwisseling van
ervaringen, oefenen, bespreken van eigen casuïstiek als voorbeeld en discussie. Aan bod komen:
• De ontwikkelingen op het gebied van professionalisering hebben gevolgen voor hoe professionals
met hun werk omgaan en hoe ze dat werk met elkaar vormgeven. We staan stil bij wat dit betekent
voor het handelen en voor de verdeling van verantwoordelijkheden en bieden gedragswetenschappers bouwstenen hiervoor in de vorm van kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en
oefenen.
• Het kunnen hanteren van beroepsethische opvattingen, zoals vastgelegd in de
Beroepscode, door toepassing op concrete situaties. Met aandacht voor de
beroepshouding van de gedragswetenschapper en voor het herkennen,
analyseren en zo goed mogelijk oplossen van morele dilemma’s.
• Het werken met richtlijnen betreft niet alleen het op de hoogte zijn van de inhoud
daarvan, maar ook kennis en vaardigheden om ermee om te gaan.
• Het tuchtrecht: wat betekent het om hiermee te maken te krijgen en hoe om te
gaan met de onzekerheid die dit kan oproepen?
• De ontwikkelingen op het gebied van professionalisering hebben tevens invloed
op de rest van de organisatie. Aan bod komen vragen als:
o Wat betekent dit voor de taakverdeling en verdeling van
verantwoordelijkheden?
o Welk houvast biedt het kwaliteitsregister Jeugd hierbij en hoe kunnen
organisatie en professional oog houden voor verantwoorde werktoedeling?
o Wat is en professioneel statuut en wat kan de betekenis ervan zijn bij deze
ontwikkelingen?
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Resultaat
Na afloop is de deelnemer onder andere in staat om:
• te beoordelen wanneer en hoe de Beroepscode te gebruiken is in het dagelijks werk.
• morele dilemma’s te herkennen en te werken met het stappenplan om tot een zorgvuldige weging en
besluit te komen.
• te weten wat het tuchtrecht inhoudt voor zichzelf en voor anderen en hoe daarin ondersteuning te
bieden.
• de impact van professionalisering, professionele autonomie, en verantwoordelijkheden van het
individu/ de organisatie te begrijpen, daarnaar te handelen en anderen daarin te ondersteunen.
• te adviseren op het gebied van implementatie en organisatie van de verschillende aspecten van het
professionaliseringsproces.
Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals. De
trainers zijn 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 NIP/NVO/SKJ geregistreerde gedragswetenschappers
geaccrediteerd met 6 punten.
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering, groepsgrootte en locatie
Een dag van 09.30 uur tot 15.30 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 is.
Kosten, informatie en aanmelden
Voor meer informatie over, prijzen van 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 29 82
• 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
cursussen 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 over 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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