De Beroepscodetolken
Een check op de onderbouwing van het professioneel handelen en hoe de beroepscode het handelen
van de Jeugd- en Gezinsprofessional kan ondersteunen.
Online of op locatie, tijdsinvestering 1,5 tot 2 uur.
Trainers Jolanda Winters & Margriet de Roos organiseren een korte en praktijkgerichte check op het
toepassen van de beroepscode voor de Jeugd- en de Gezinsprofessional.
Omschrijving
Vinden jullie het ook zo lastig om professioneel handelen goed te onderbouwen? Weten jullie welke
artikelen van de beroepscode een rol spelen? En hoe deze jouw handelen kunnen ondersteunen?
Maakt het onzeker omdat jullie niet precies weten of jullie het goede doen? Of wie weet, iets
vergeet?
Wat je niet weet kan je niet bedenken, toch?
Een voorbeeld van een beroepscode-check is een professional die denkt dat hij aan de beroepscode
voldoet omdat hij met zijn manager overleg heeft gehad over casuïstiek. Daar kijken wij door onze
beroepscodebril toch echt anders naar…
Doel van de scholing
Vergroten van professioneel handelen met gebruik van onderbouwing uit de Beroepscode.
Doelgroep
Jeugd- en Gezinsprofessionals.
Programma
Wij vertalen samen met de jullie dagelijkse praktijk naar de beroepscode en snorren blinde vlekken
op en komen graag bij jullie langs tijdens een casuïstiekbespreking om samen te vertalen.
Resultaat
Na de Beroepscode-check kunnen jullie:
- Keuzes in casuïstiek onderbouwen met de beroepscode.
- Staan voor wat jullie, als professionals, vinden dat er moet gebeuren.
- Kwaliteit bieden voor de cliënt, collega’s en organisatie.
Trainer(s)
Margriet de Roos (Trainer, coach en supervisor en gespecialiseerd in de Jeugdhulpverlening).
Jolanda Winters (Beleidsadviseur & trainer professionalisering sociaal werk).
Certificering
Na afloop van deze (online) scholing krijg je een door het SKJ geaccrediteerd scholingscertificaat.
Praktisch
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Informatie:
Accreditatie SKJ:

In overleg
In overleg, mogelijk tijdens een casuïstiekbespreking (1½ à 2 uur)
Incompany of op locatie
In overleg
Jolanda Winters (jolanda@winters.onl) of
Margriet de Roos (margrietderoos@gmail.com)
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