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Profiel voorzitter en leden ethische commissie 
Register voor sociaal werkers, werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening 

Achtergrond 
Stichting Registerplein ontwikkelt en beheert beroepsregisters, in het bijzonder voor het sociaal 
domein. Recent is het Register voor Sociaal Werkers, werkgebied welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening, opengesteld voor registratie. Als onderdeel van dit register bestaat voor 
geregistreerde sociaal werkers de mogelijkheid beroepsethische dilemma’s voor te leggen aan een 
ethische commissie.  
Deze ethische commissie is nieuw ingesteld en door middel van deze profielschets worden de 
voorzitter en leden geworven. 
 

Positionering 
Een ethische commissie heeft tot doel om de sociaal werker te steunen in zijn afweging en te 
reflecteren op de beroepspraktijk. De beroepscode en het beroepscompetentieprofiel zijn in dat 
kader belangrijke aanknopingspunten.  
Het reflecteren op de beroepsuitoefening kan bij een actuele casus prospectief zijn, maar ook 
retrospectief. Het initiatief ligt bij de sociaal werker zelf. Het resultaat is een advies waarmee hij 
‘verder kan’ en dat daarmee leereffect voor de sociaal werker heeft. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat de commissie voorschrijft wat goede beroepsuitoefening in een concrete situatie 
inhoudt. De sociaal werker houdt de ruimte én verantwoordelijkheid het werken met en voor 
burgers/cliënten zelf vorm te geven. Kort gezegd: het advies van de commissie is niet bindend, maar 
evenmin vrijblijvend. Het advies heeft geen formele status, maar wel betekenis.  
Zo kan de ethische commissie steun geven aan de beroepsuitoefening van een individuele sociaal 
werker. De meeste meerwaarde ontstaat als de geboden reflectie ook gedeeld wordt met andere 
professionals, bij voorkeur via de website vanwege laagdrempelige toegang en inbedding van de 
commissie in het register. 
Daarnaast kan de ethische commissie ook op eigen initiatief werken door ethische dilemma’s te 
signaleren en erover te adviseren in algemene zin.  
 

Doel van de commissie 
De ethische commissie heeft tot doel het ondersteunen van individuele professionals bij ethische 
vragen die zij tegen komen in de beroepsuitoefening door het bieden van reflectie. 
 

Inrichting en werkwijze 
De volgende werkwijze wordt gehanteerd: 
 

• De commissie bestaat uit: 
o 1 lid met een achtergrond in het beroepsveld. 
o 1 lid met een achtergrond vanuit het burger-/cliëntperspectief. 
o 1 lid met een achtergrond als ethicus, tevens voorzitter. 

• De ethische commissie staat open voor vragen van geregistreerde sociaal werkers in het 
Register voor sociaal werkers.  

• Geregistreerde sociaal werkers kunnen schriftelijk een dilemma voorleggen aan de 
commissie.  

• De voorzitter selecteert zo nodig welke dilemma’s in de commissievergadering besproken 
worden. 
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• De commissie draagt zorg voor een samenvatting van de casus en het eventuele advies, 
zodat dit geanonimiseerd gedeeld kan worden met het beroepsveld.  

• De commissie komt in de regel vier maal per jaar bijeen, tenzij er geen casuïstiek ter 
bespreking aan haar is voorgelegd. 

• De commissie stelt een jaarverslag op over haar werkzaamheden.  
 

In een reglement wordt de inrichting van de commissie nader uitgewerkt en vastgelegd, na een 
periode waarin de werkwijze kan uitkristalliseren. 
 

Afbakening 
Van belang is te onderscheiden tussen klachten en ethische dilemma’s. Klachtbehandeling en 
tuchtrecht zijn altijd een vorm van het beoordelen van het handelen van de sociaal werker achteraf. 
Er is dus al, in elk geval in de beleving van een van de betrokkenen bij een casus, iets niet goed 
gegaan. Klacht- en tuchtrecht worden in de regel op initiatief van een cliënt/burger ingezet. Klacht- 
en tuchtrecht zijn dan ook niet direct geschikt als hulpmiddel voor de sociaal werker die reflectie 
zoekt voor zijn of haar handelen. Hier kan een ethische commissie wél in voorzien. 
 

Profielen 
De volgende profielen worden onderscheiden: 

• Voorzitter 

• Lid met achtergrond beroepsveld 

• Lid met achtergrond burger-/cliëntperspectief 

Voor deze profielen is een algemeen deel van toepassing en een specifiek deel.  

Algemeen profiel 
Van leden van de ethische commissie wordt gevraagd: 

• Kennis van het sociaal domein in de breedte en de relevante actuele ontwikkelingen 

daarbinnen. 

• Kennis over de beroepsuitoefening in het sociaal domein en de beroepscode en het 

beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker in het werkgebied welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening het bijzonder. 

• Zicht op en bij voorkeur ervaring met beroepsethische afwegingen. 

• Kennis van de beroepsode en het beroepscompetentieprofiel, dan wel de bereidheid deze 

kennis te verwerven.  

• Is in staat zich op basis van verkregen informatie een beeld te vormen van de te bespreken 

casuïstiek en kan daarop reflecteren vanuit eigen kennis, ervaring en waarneming. 

• Is in staat een open gesprek te voeren op basis van de aan de commissie voorgelegde 

thematiek en staat open voor afwijkende visies en meningen. 

• Is een teamspeler: durft eigen standpunt in te nemen, maar streeft naar gezamenlijke 

oordeel / advies binnen de commissie. 

• Onafhankelijke en onpartijdige opstelling. 

• Tenminste HBO- werk- en denkniveau. 

• Waarborgt de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie. 

• Beschikbaarheid (naar verwachting vier dagdelen per jaar plus voorbereidingstijd) 
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• Geen positie bekleden (bijvoorbeeld directie- of bestuurslid) bij een belangenvereniging of 

andere maatschappelijke organisatie die ook een rol heeft of kan hebben in het beoordelen 

van beroepsethische dilemma’s.  

In elk geval is niet verenigbaar met het lidmaatschap van deze commissie het lidmaatschap 

van een klachten- of tuchtrechtelijke commissie die bevoegd is te oordelen over klachten van 

professionals die ingeschreven staan in het Register voor Sociaal Werkers, werkgebied 

welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  

Specifiek aanvullend profiel voor de voorzitter 
Van de voorzitter wordt in aanvulling op het algemene profiel gevraagd: 

• Beschikt bij voorkeur over een afgeronde masteropleiding op het gebied van ethiek. 

• Heeft ervaring in het reflecteren op ethische vraagstukken en het leiden van het gesprek 

daarover. 

• Bewaakt de vergaderorde, zorgt voor evenwichtige besluitvorming en consensusvorming 

binnen de commissie 

• Aantoonbare belangstelling voor en bij voorkeur kennis van het sociaal domein en de 

beroepsethische vraagstukken daarbinnen. 

Specifiek aanvullend profiel voor lid met achtergrond beroepsveld 
Van het lid wordt in aanvulling op het algemene profiel gevraagd: 

• Is werkzaam of recent werkzaam geweest als professional in het sociaal domein in een 

beroep / functie met cliëntcontact. 

• Aantoonbare kennis van ethiek is een pre.  

Specifiek aanvullend profiel voor lid met achtergrond burger-/cliëntperspectief 
Van het lid wordt in aanvulling op het algemene profiel gevraagd: 

• Heeft de kennis en ervaring om vanuit het perspectief van de cliënt / burger te reflecteren op 

beroepsethische kwesties in het sociaal werk.  

• Ervaringsdeskundigheid is een pre. 

• Aantoonbare kennis van ethiek is een pre.  

Vergoeding 
De werkzaamheden kennen een (beperkte) vergoeding op basis van vacatiegeld.  

Inlichtingen en reacties 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Roger Kerff, directeur-bestuurder van Registerplein op 

030-3039272 of rkerff@registerplein.nl  

Reacties graag met motivatie en CV naar vacature@registerplein.nl  
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