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Tabel vergelijking Professionals in SW 2021 en 
Jeugd en gezins-professional 2017 

 
 

Kernartikel 2021 JGP 2017 

Bevorderen tot zijn recht komen (jeugdige) cliënt 1 A 

Bevorderen menselijke waardigheid KW E 

Versterken eigen kracht 1 
 

Deskundige beroepsuitoefening 2 B 

Culturele competentie KW 
 

Gelijke bereidheid tot aangaan professionele relatie 3 C 

Zelfredzaamheid cliënt stimuleren KW 
 

Vertrouwen in beroep bevorderen (ook door handelen privé in SA) 4 D 

Persoonlijke verantwoordelijkheid beroepsmatig handelen 4 
 

In relatie tot cliënten   

Respecteren van de persoon van de cliënt 5 E 

Geen misbruik van het overzicht/ machtsverschil 6 H 

Handelen bij wilsonbekwaamheid 8 
 

Goede werkrelatie met cliënten onderhouden KW 
 

Zorgvuldige duidelijke Informatie bieden 7 F 

Op basis van instemming/ overeenstemming 8 G 

Doorverwijzen/ beëindigen bij niet meer kunnen voldoen 9 I 

Vertrouwelijkheid/ Plicht tot geheimhouding 10 J 

Toestemming informatie vragen, verkrijgen, verschaffen 11 J (toel) 

Wegen van belangen en waarden bij toestemming delen 12 J (toel) 

Handelen buiten medeweten en toestemming 13 J (toel) 

Vermoeden kindermishandeling  K 

Beroep op plicht geheimhouding bij rechter/ verschoningsrecht 14 L 

Zorgvuldige verzameling relevante informatie in dossier 15 M 

Zorg dragen voor ontoegankelijkheid van gegevens en informatie 16 M (toel) 

Inzagerecht cliënten 17 M (toel) 

Aanvullings- en correctierecht 18 M (toel) 

Respect voor privacy/ persoonlijke leefomgeving 10 
 

Samenwerking in de hulp- en dienstverlening  JGP 

Samenwerking in hulpverleningsproces 19 N, O 

Eenduidige regie 21 
 

Zwijgen over in samenwerking verkregen informatie 20 
 

Weigeren samenwerking als niet in lijn met beroepscode 19 (Q) 

Samenwerking informele zorgpartners 19 
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Relatie met de organisatie   

Aanvaarding organisatie als kader voor beroepsuitoefening 22 P 

Medewerking aan doelstelling en ontwikkeling beleid organisatie 24 P 

Toetsen aan beroepsstandaard 23 Q 

Verlenen gegevens die relevant zijn voor ontwikkeling beleid 24 R 

Verantwoording afleggen aan werkgever 24 R 

Relatie tot beroepsgenoten/ collega’s   

Onderhouden kennis en competenties 25 
 

Toetsen beroepsethisch oordeel bij collega's/ collegiale consultatie Begr S 

Aanspreken collega op verantwoordelijkheid/ mogelijke schending code 26 T 

Samenwerken met beroepsgenoten aan professionalisering 27 U 

Ondersteunen lerende, jonge collega's  (U) 

In relatie tot de samenleving   

Signaleren misstanden samenleving 28 W 

Ondersteunen emanciperende activiteiten  28 V 

Collectieve belangenbehartiging in lijn met missie beroep 28 
 

Bevorderen toegankelijkheid sociaal werk 29 
 

Voorlichting/ bijdragen juiste beeldvorming beroep 29 X 

 
 
Het enige artikel dat echt is ‘verdwenen’ is het vermoeden kindermishandeling, artikel K 
Dat artikel kan als ‘vervangen’ worden gezien door de meldcode. Die is in juli 2013 voor het eerst 
ingegaan. De code voor de jeudgzorgwerker is ingegaan in 2012. In de versie voor de Jeugd en 
gezinsprofessional (2017) zijn inhoudelijk geen wijzigingen in de artikelen doorgevoerd. Vandaar dat 
het er tot nu toe nog steeds instond, maar het kan er nu uit. Het doorlopen van de meldcode bij 
vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld is een wettelijke plicht. Daarmee maakt hij 
dus deel uit van de professionele standaard, en is een aparte benoeming in de beroepscode 
overbodig geworden. 
 
 


