NIEUWSBERICHT

Veranderingen in de beroepscode voor
professionals in het sociaal werk

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht

Sociaal werk is mensenwerk dat vraagt om bewustzijn en het voortdurend maken van
afwegingen. Er zijn talloze momenten in het dagelijkse werk waarop je jezelf afvraagt ‘Wanneer
doe ik het goede? ’Een beroepsgroep beschrijft zijn centrale waarden en normen van de eigen
beroepspraktijk in een beroepscode. De beroepscode is daarmee een hulpmiddel bij ethische
afwegingen. Het geeft geen pasklaar antwoord, maar helpt om verantwoord te kunnen handelen
tijdens de beroepsuitoefening 1.

Als je op deze afbeelding klikt, word je gelinkt naar een kort filmpje met uitleg over de
beroepscode.
Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe beroepscode voor professionals in het sociaal werk. Deze
beroepscode geldt voor:
-Leden van de BPSW (de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk
-Geregistreerd Maatschappelijk werkers (Registerplein)
-Geregistreerde Sociaal Agogen (Registerplein)
-Geregistreerde GGZ Agogen (Registerplein)
-Geregistreerde Jeugdzorgwerkers (SKJ)
-Geregistreerde Jeugd- en Gezinsprofessionals (SKJ)
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De beroepscode is onderdeel van het professioneel statuut

De beroepscode voor professionals in het sociaal werk vervangt vier verschillende beroepscodes,
namelijk die van de maatschappelijk werker, de sociaal agogisch werker, de jeugd- en
gezinsprofessional en de sociaal werker.
Wat is het verschil met eerdere versies?
In de voorgaande versies van de beroepscodes waren de normen van de beroepsuitoefening al
aan elkaar gelijk. De manier waarop het was opgeschreven, sloot aan bij de verschillende
praktijken. Nu de beroepscodes zijn samengevoegd, is de taal algemener. De ethiek is dus niet
nieuw, de omschrijving wel.
Klik op de link om een overzicht te zien van de concrete verschillen met de eerdere versies van de
beroepscode van de maatschappelijk werker, de jeugd- en gezinsprofessional, de sociaal werker
en de sociaal agoog.
Wat betekent deze verandering voor mij?
Met ingang van 1 januari 2022 geldt de nieuwe beroepscode. Vanaf deze datum gebruiken de
professionals in sociaal werk voor wie deze beroepscode geldt 2 deze ethische leidraad voor hun
handelen. Met betrekking tot het tuchtrecht betekent dit dat bij het toetsen van het handelen van
de professional, al het handelen dat zich na 1 januari 2022 afspeelt, de nieuwe beroepscode als
leidraad geldt. Al het handelen voor die datum wordt nog beoordeeld in het licht van de
beroepscode die op moment van handelen voor de professional van kracht was.
Moet ik nog wat doen?
Alleen voor de SKJ-geregistreerd Jeugd-en Gezinsprofessionals en de Jeugdzorgwerkers kan deze
verandering consequenties hebben in relatie met de training beroepsstandaard.
•

Heb je de training beroepsstandaard gevolgd/afgerond vóór 01-01-2022?
Vanaf 1 januari 2022 is bij de BPSW (de Beroepsvereniging voor Professionals in het
Sociaal Werk) een info-learning beschikbaar die bedoeld is als korte introductie op de
nieuwe beroepscode Professionals in Sociaal Werk. Deze info-learning is voor jou
verplicht. Je krijgt er twee registratiepunten voor.
De info-learning is gratis voor leden van de beroepsvereniging BPSW, omdat zij met hun
contributie al bijdragen aan de kosten van het ontwikkelen van de professionele

Leden van de BPSW, geregistreerde Maatschappelijk Werkers (Registerplein), geregistreerde Sociaal Agogen
(Registerplein), geregistreerde GGZ Agogen (Registerplein), geregistreerde Jeugdzorgwerkers (SKJ) en geregistreerde
Jeugd- en Gezinsprofessionals (SKJ)
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standaard van de beroepsgroep. Niet-leden betalen €7,50 als bijdrage aan de kosten.
Deze kosten kun je declareren via BIS of Werknemersloket.
•

Volg je de training beroepsstandaard na 01-01-2022?
MEEK2 heeft de nieuwe beroepscode opgenomen in de geactualiseerde training
beroepsstandaard voor Jeugd- en Gezinsprofessionals en Jeugdzorgwerkers.

Heb je nog andere vragen?
Neem dan contact op met het Expertisecentrum Sociaal Werk:
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

