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Het boek MoresprudenÍie is een boeiend

de socioologogisch werker en de jeugd-

boek en de inhoud bepoold niet zodonig

zorgwerker. De verschillende ortikelen uil

dot je het even snel tot je neemt. Het reikt

de codes worden sïeeds op hun reikwijdte

een ïheoretische koder oon. Doorbij reoli-

en ochterliggende of onderliggende woor-

seer je je ol lezend weer dot je ols sociool

den en normen besproken en de dilem-
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werker je voortdurend in situoties be-

mo s en conÍlicïerende woorden worden

vindï woor normen en woorden een rol

middels cosussen zichtboor en voelboor
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spelen. En woor routine niet toereikend is.

gemookt. Met behulp von opdrochïen word

Bij beroepseïhiek horen insïrumenten ols
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beroepscode, de concreiisering von de

je uitgedoogd om hiermee te oefenen.
Het is mooi dot in het opleidingsproÍiel

beroepselhiek v0n een beroepsgroep,

von de socioologoog noost ogogisch

het beroepsregisïer en hei tuchÍecht.

vokmolige en orgonisotorische, bedrijÍs-
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Zoken die ook oondocht gekregen heb-

moiige token ook proÍessionoliserings-

ben in hel professionoliseringsproces
dol bijvoorbeeld de oÍgelopen joren bin-

token oondochl krijgen. Moor het lijkt me

nen de jeugdzorg heeft ploolsgevonden.
Een proces dot overigens nog wel dood-

soms nog wol moger oondocht te krijgen
in de opleiding. Het is een Íeit doï de toe-

komslige werkers ook deel uit (zouden

werkelijk inhoud en belekenis moet

moeten) moken von een collectieÍ, met

krijgen in de dogelijkse beroepsprokïijk.
Hel voll don ook te prijzen dol de outeurs

een eigen beroepsmorool, expliciet ge-

zich erg veel moeiïe hebben geÍoost om

groeiende bewuslzijn komen wellicht ook

heï boek voor een grool deel op te hon-

nieuwe inzichten, Het boek is doorbij een

gen 00n de beroepscodes voor sociool

belongrijk houvost.

mooK in een eigen beroepscode, Met dol

werkers. Er wordt gereÍereerd oon de
codes voor de mootschoppelijk werker,
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handelen in dit soort situaties. Angst om
in een volgende 'Savanna-zaak' terecht
te komen, kan leiden tot handelingsverlegenheid. Hetboek Moraprudentie, ethiek
en beroepscode in het sociaal werk biedt

handvatten om praktische dilemma's in
het werk tot een oplossing te brengen.
Deel A schetst het conceptuele kader
en de praktische vaardigheden die de

sociaalwerker nodigheeft om zijn of
haar werk op morele aspecten te kunnen
analyseren en te beoordelen. Deel B

leert de sociaal werker hoe hij of zrjblj
concrete dilemma's in het werken met

cliënten, in samenwerking met andere
hulpverleners en in de verhouding tot de
organisatie kan handelen. De opzet van
deel Bvolgt de artikelindelingvan de
Yo or

nieuwe beroepscodes op de voet. Extra

verantrvoorden

ondersteunend daarbij is de speciale

en diens sociale omgeving.

.

zic}zelf, de cliënt

website www.moresprudentie.nl, die

Het boek sluit mooi aan bij een aantal

docent en lezer aanvullende informa-

actuele ontw.ikkelingen, zoals het

Mo-

tie en ondersteuning biedt in de vorm

resprudentieproject van de Hogeschool

van theoretische verdieping, casuïstiek,

Utrecht: www.moresprudentie.hu.nl.

prakijkopdrachten, persoonlijke reflectie
en toetsen.

Dit project inventariseert welke morele
dilemma's in de praktijk voorkomen,

De herziening van de beroepscode voor

wat de onderliggende thema's zijn en

maatschappelijk werkers, de nieuwe

welke waarden en normen leidend

beroepscodes voor sociaal-agogisch

zijn bij het nemen van beslissingen.

werkers en jeugdzorgwerkers evenals

In maart organiseren de NVMW en

in

de Hogeschool Utrecht een studiedag

de jeugdzorg waren een belangrijke

rond de waag: Hoe draagt het onder-

motivatie voor dit handboekvoor de

praktijk Met het uitdrukkelijke doel om

wijs bij aan de morele identiteit van de
jeugdzorgwerker? En methet oog op de

moresprudentie op te bouwen op basis

nieuwe beroepscode en het toekomstige

van casurstielc de uitkomstvan morele

oordeelsvorming en het vastleggen van

tuchtrecht zullen in alle instellingen
voor jeugdzorg introductietrainingen

de uitkomsten van moreel beraad.

worden georganiseerd over beroepscode

Het theoretisch kader van het boek is

en tuchtrecht. Daarnaast

echter onnodig ingewikkeld, te uit-

verdiepende tweedaagse training over

gebreid en niet noodzakelijk om als
professional tot morele oordeelsvorming

beroepscode en morele dilemma's voor
jeugdzorgwerkers aangeboden. Met dit

te komen. Vooral het tweede deel geeft

boek leveren de auteurs een belangr{lc

de introductie van het tuchtrecht

de werker in de

praktilk houvast en biedt

wordt een

bijdrage aan de verdere professionalise-
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de lezer door de vele casussen concrete

fe hebt een sterk vermoeden dat er
sprake is van kinderrnishandeling in

aanknopingspunten om de verbinding te
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leggen tussen de artikelen uit de beroeps-
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ringvan de sociaal werker.

hun onderlinge waarden en nor-

een gezin, maar je bent bang ouders

codes,

onterecht te beschuldigen. En je voelt je

men en de dagelijlise prakijk. Morespru-

o BUITINK, J., EBSKAMB J., &

GROOTHOFE R. (2012). MORES-

onzeker ofje niet te laat ingrijpt om de

dentie, ethiek en beroepscode in het sociaal

kinderen te beschermen. In de dage$kse

w erk b ev at ïalfoze.

prakijk krijgen en nemen sociaal werkers vaakweinig tijd voor reflectie op een

om belangen afte wegen en keuzes te
overdenken die je dagelijlis moet maken.
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dergelijke ethische kwestie. Ook bestaan

En dat alles opdat werkers weloverwogen
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er nauwelijks blauwdrukken voor hoe te

besluiten kunnen nemeí en deze kunnen
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