Training Gespreksleider moreel beraad
Oefenen in vaardigheden en competenties om een moreel beraad te leiden
De jeugdzorg is volop in beweging. Posities en verantwoordelijkheden veranderen ten gevolge van de
professionalisering van jeugd- en gezinsprofessionals. Dit alles vraagt een andere attitude en
vaardigheden van (geregistreerde) professionals waarbij zij zich ook dienen te verhouden tot hun
eigen Beroepscode. Besluiten nemen in onze sector is niet altijd gemakkelijk, mede omdat veel
keuzes die men moet maken binnen de hulpverlening waardegebonden zijn en omdat die waarden
kunnen verschillen. Een moreel beraad kan helpen om ondersteuning te bieden bij het nemen van
beslissingen bij morele dilemma’s. Professionals gaan daarin met elkaar in dialoog om te komen tot
een optimale afweging van handelingsmogelijkheden, waarden en belangen, om op grond daarvan
een verantwoorde keuze te kunnen maken. Bovendien leert men ethische aspecten uit de beroepspraktijk herkennen en kan men beter omgaan met ethische vragen die een rol spelen in ons werk.
Deze dimensie verrijkt en draagt bij aan verdieping in ons werk.
Dat vraagt om goede gespreksleider, dat wil zeggen een gespreksleider die in staat is om goede
vragen te stellen, ruimte én structuur te bieden, hoofdlijnen vast te houden en te stimuleren. In deze
training ligt de focus bij casuïstiek, theorie, oefeningen en reflecties op het ontwikkelen en verbeteren
van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om een moreel beraad te leiden.
Voor wie is de training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die een moreel beraad wil gaan leiden en de training Moreel
beraad heeft gevolgd. Deelnemers kunnen zijn: SKJ geregistreerde jeugd- en gezins-professionals,
managers, beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, en anderen met belangstelling om
systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden. De ervaring leert dat voor het succesvol
doorlopen van de training het van belang is dat deelnemers voorafgaand aan de training al ervaring
hebben met moreel beraad. Ervaring in het begeleiden van groepen is een voordeel.
Inhoud
Deze 2-daagse training geeft praktische handvatten om de rol als gespreksleider moreel beraad goed
op te kunnen pakken.
• De eerste dag omvat een kennismaking met ethiek en
moreel beraad, waarbij er volop ruimte is gemaakt om
verschillende stappen met elkaar te oefenen.
• Ter voorbereiding op de tweede cursusdag leidt elke
deelnemer een moreel beraad in de eigen werksituatie.
• Aan de hand van de ervaringen en leerdoelen van de
deelnemers wordt de tweede trainingsdag ingevuld met
(gerichte) oefening.
Er is uiteraard veel ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling.
Werkwijze & resultaat
In het programma is ruime gelegenheid om te oefenen met moreel beraad en met de rol van
gespreksleider, steeds aan de hand van casuïstiek uit de werksituatie van de deelnemers.
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• inleiding ethiek en moreel beraad
• herkennen en formuleren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk
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•

oefening met de methode(n) en met gespreksleiding
• vaardigheden die nodig zijn om het gesprek in goede banen te leiden
• implementatie en organisatie van moreel beraad.
Deelnemers aan deze training zijn na afloop in staat een moreel beraad te leiden.
Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals.
Deze training wordt gegeven door Liesbeth van Hoof en Marianne Jacobs, als gedragswetenschappers nauw betrokken bij allerlei ontwikkelingen op het gebied van professionalisering in de
jeugdzorg. Beiden zijn actief als trainers ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’ aan jeugd- en
gezinsprofessionals, managers, beleidsmedewerkers en gedragswetenschappers. Liesbeth van Hoof
is geregistreerd gz-psycholoog en orthopedagoog generalist en Marianne Jacobs is geregistreerd
master-gedragswetenschapper SKJ.
Groepsgrootte en locatie
Minimaal 4 tot maximaal 6 deelnemers bij één trainer en minimaal 7 tot maximaal 11 deelnemers bij
twee trainers. De training vindt plaats op een van de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg.
Accreditatie
Deze training is voor geregistreerde jeugd- & gezinsprofessionals geaccrediteerd
met 16 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), en 11 punten voor
gedragswetenschapper (NVO & NIP).
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Tijdsinvestering en trainingsmateriaal
Twee cursusdagen van 09:30 uur tot 15:30 uur exclusief leesopdrachten ter voorbereiding en het
begeleiden van een moreel beraad tussen dag 1 en 2. Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap.
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 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 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.
Combinatie Jeugdzorg ● centraal kantoor
Nuenenseweg 4 5631 KB Eindhoven
040 245 19 45 ● www.combinatiejeugdzorg.nl
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