Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Training Beroepsethiek basis
Introductie beroepscode en tuchtrecht voor de
jeugdzorgwerker
Actuele data op www.rubicon-jeugdzorg.nl bij KEI trainingsbureau. Kosten: € 115,- per
persoon. Accreditatie: 7.5 punten.
Deze training biedt een introductie in de beroepsethiek van de jeugdzorgwerker. Met informatie over
de nieuwe Beroepscode voor de jeugdzorgwerker, het tuchtrecht en inzicht in het herkennen van en
omgaan met beroepsethische vragen en dilemma’s.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt deze training aan HBO-professionals in de jeugdhulp (jeugdzorgwerkers)
die werkzaam zijn binnen verschillende functies. De training kan ook toegespitst worden naar
academisch geschoolden die met de jeugdzorgwerkers vanuit en behandel- hulpverleningsrelatie
samenwerken.
Wat doen we?
De opzet van de training is als volgt:
1. Welkom, introductie, kennismaking;
2. Professionalisering Jeugdzorg; de kaders en de kernbegrippen;
3. De (nieuwe) professional: de normatieve, reflectieve en autonome professional;
4. De normatieve professional; waarden en ethische dilemma’s;
5. Herkennen van ethisch dilemma’s;
6. Hoe weegt u de alternatieven in een dilemma? (en een toespitsing naar de beroepscode);
7. Een casus uitwerken volgens het Stappenplan;
8. Introductie beroepscode en tuchtrecht;
9. Essentie en tuchtrecht in de praktijk;
10. Vragen, nabespreking en evaluatie.
Wat leert u?
U krijgt in deze training een korte introductie in de verschillende aspecten van de Beroepscode en
het daaraan gekoppeld tuchtrecht. U leert met een ‘stappenplan’ een ethisch dilemma te ‘ontleden’.

Zo krijgt u handvatten aangereikt om in uw eigen werk toe te passen, zowel in de relatie met de
cliënt als met samenwerkingspartners, collega’s en uw eigen organisatie. De betekenis van de
nieuwe Beroepscode voor elke jeugdzorgwerker zal worden toegelicht.
Met een goede kennis van de Beroepscode en het leren hanteren van ethische dilemma’s zult u
bewustere en meer afgewogen keuzes kunnen maken die u vervolgens ook beter kunt
verantwoorden. Daarnaast biedt de Beroepscode u veel houvast in de praktijk.
Door wie?
De trainers zijn HBO+ geschoolde medewerkers van Rubicon met een brede werkervaring binnen de
jeugdzorg. De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1 trainer.
Waar, wanneer en hoe lang?
De training vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). Actuele data vindt u op onze
website bij KEI-trainingsbureau. Deze training kost 4 uur zelfstudie.
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
€ 115,- per persoon.
In company training: prijs op aanvraag.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
U ontvangt 7.5 punten
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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