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Beroepscode

Geachte mevrouw Schilder,

De commissie Ethiek Jeugdzorg van CNV Zorg & Welzijn wil graag haar zorg uitspreken 
over de nieuwe beroepscode voor de jeugdwerker die nu geschreven wordt. Het concept 
dat op dit moment ter beoordeling ligt bij verschillende gremia is een zogenaamde 
“Hybride Code." Dit betekent dat de code nadrukkelijk ingaat op de juridische aspecten 
van het jeugdwerk. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling en wij lichten dat graag toe 
met deze brief.

Een beroepscode dient ondersteunend te zijn bij de uitoefening van het jeugdwerk. Een 
jeugdwerker zou de code moeten gebruiken bij ethische afwegingen en

bij vragen over de juiste hulpverlening. Men moet dan in een veilige omgeving hierover 
het gesprek kunnen voeren zonder de druk te voelen van juridisering van het dilemma 
met evt. consequenties. Dat zou eerder belemmerend kunnen werken en het belang van 
de cliënt niet dienen.

De huidige beroepscode is nog niet jeugdzorg- breed geïmplementeerd en vanuit de 
trainingen over beroepscode/tuchtrecht blijkt niet dat er behoefte is aan een vernieuwde 
code in een hybride vorm,

Een hybride code vraagt om voortdurende actualisatie vanuit wet- en regelgeving en dat 
maakt dat de code iedere keer aangepast moet worden en dan geen stabiel 
ondersteunend document is bij de uitoefening van het werk maar een juridisch document 
wordt. Het gevaar is dat jeugdwerkers hun werk eerder juridisch zullen benaderen dan 
autonoom vanuit hun professie, kennis en ervaring.

De vraag is dan ook of het wel nodig is om de huidige code nu al te vervangen en welk 
doel dat precies dient. Wanneer er bijv. sprake is van gebrek aan juridische kennis bij de 
jeugdwerker, is de code dan het instrument om dat op te lossen? De Commissie denkt van 
niet en wij denken eerder dat het de jeugdwerker belemmert in het werk. Juridische 
kennis hoort wel aanwezig te zijn bij iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg. Dat geldt 
net zo goed voor de leidinggevende als de jeugdwerker zelf. Dit kun je oplossen door
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trainingen te geven en een digitaal portaal met bijv. e-learning aan te bieden. Een 
hybride code schept verwarring over het belang en oorspronkelijke doel van een code, nl. 
de jeugdwerker te ondersteunen in de uitoefening van zijn vak en weerbaar te zijn 
tegenover derden. We moeten voorkomen dat bij een afweging over de juiste zorg de 
weegschaap doorslaat naar de juridische kant.

Het handelen van de sociale professional vindt uiteraard altijd plaats binnen het wettelijk 
kader. Wettelijke regels zijn feiten, waarmee rekening moet worden gehouden. Zij 
kunnen eventueel botsen met beroepswaarden en normen: dan beslist de autonome 
professional en weegt hij af op basis van beroepsnormen, wettelijke bepalingen, 
belangen, etc. om tot een besluit te komen. Maar zijn ethische beroepsnormen staan 
naast wet- en regelgeving en moeten niet door elkaar worden gehaald.

Morele oordeels- en besluitvorming gaat verder dan zich 'houden aan de wetten', omdat 
sociaal werkers regelmatig in situaties komen waarin de morele afweging niet hoeft 
samen te vallen met 'het volgen van de wet’; bij de individuele autonome beslissing 
kunnen andere waarden en belangen in het belang van de cliënt prevaleren. Wetten zijn 
het resultaat van politieke afwegingen waarin de meerderheid van de samenleving - en 
dus niet de beroepsgroep - tot een gemeenschappelijke morele gedragslijn / wet komt.

Daarnaast zijn er terreinen waarin nog geen gemeenschappelijke besluitvorming is en 
waarin sociaal werkers met - en in het belang van - cliënten hun eigen afwegingen 
moeten maken.

Wij doen een beroep op uw beroepsvereniging de BPSW, die als projectleider betrokken is 
bij de ontwikkeling van de nieuwe code, om stil te staan bij de risico’s zoals door ons 
verwoord en te heroverwegen of de ingeslagen weg wel de juiste is. Wij zien graag dat de 
jeugdwerker gefaciliteerd wordt bij de uitoefening van zijn/haar vak en daarin mede 
ondersteund en beschermd wordt door de beroepscode.

Als bijlage treft u hierbij het artikel Beroepscode: ethische leidraad of concreet houvast? 
aan.

Mw. M.D.F. Waling,

Voorzitter Commissie Ethiek Jeugdzorg van CNV Zorg & Welzijn


