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‘Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige 

behandeling van een klacht’, verklaart Hester van Bockel. 

‘Uiteindelijk is ook het doel om de kwaliteit van het beroep 

maatschappelijk werker te bevorderen.’ Let wel, tuchtrecht 

is geen klachtrecht, vult Dick de Bruijn aan. ‘We zitten er dus 

niet voor de klager. Bij ons gaat het om het beroep maat-

schappelijk werker. Het is vervelend dat de klager klaagt, 

maar het tuchtrecht is niet bedoeld om de klager tevreden te 

stellen.’

Tuchtrecht heeft binnen de NVMW geen lange historie. Pas in 

1991 werd het eerste Reglement voor de Tuchtrechtspraak 

gepubliceerd. Eind vorig jaar stelde de vereniging een aange-

past reglement vast met als belangrijkste wijziging dat ieder 

mag klagen ‘die betrokken is bij het beroepsmatig handelen 

van verweerder en daardoor in zijn handelen (dreigt) te wor-

den geraakt.’ 

Ethisch handelen
De tuchtrechtcolleges toetsen klachten aan de Beroepscode 

voor de maatschappelijk werker. Ze opereren zelfstandig, 

om de onafhankelijkheid van het tuchtrecht te waarborgen. 

Het College van Toezicht behandelt klachten in eerste aanleg 

en het College van Beroep beoordeelt de uitspraak over een 

klacht in hoger beroep. Het tuchtrecht geldt uitsluitend voor 

de leden van de vereniging en werkers die ingeschreven 

zijn in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappe-

lijk werkers (BAMw). De rechtsmiddelen die de colleges ter 

beschikking staan zijn: waarschuwing, berisping, voorstel tot 

royement en verwijdering uit het BAMw-register. 

Voor Van Bockel en De Bruijn – beiden bedrijfsmaatschappe-

lijk werker – is het voornaamste doel toetsing van en reflectie 

op het handelen van de professional. ‘Meer algemeen gaat 

het om de verhouding die je als maatschappelijk werker hebt 

met je cliënt’, stelt De Bruijn. ‘Daar valt geheimhouding onder, 

maar ook ethisch handelen. Daarvoor geeft de Beroepscode 

kaders, maar daarnaast zijn er nog veel keuzes die de maat-

schappelijk werker zelf moet maken. Cliënten kunnen het 

daar niet mee eens zijn. Wij zijn er dan voor om die keuzes te 

toetsen.’ 

Gemiddeld krijgt het College van Toezicht zo’n vijf klachten 

per jaar voorgelegd. Een aantal daarvan wordt niet ontvanke-

lijk verklaard, bijvoorbeeld omdat de betreffende maatschap-

pelijk werker geen lid is van de vereniging en evenmin staat 

ingeschreven in het BAMw-register. Het aantal beroepszaken 

is nog kleiner: hooguit een of twee per jaar. De klachten kun-

nen allerlei kanten van het handelen van de werker betreffen, 

Tuchtrecht

 
De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers nam op 3 november 2011 een nieuw regle-
ment aan voor de tuchtrechtspraak. Tegelijk werden ook de nieuwe tuchtcolleges geïnstalleerd. Maar 
wat is tuchtrecht eigenlijk? Dick de Bruijn en Hester van Bockel, de nieuwe voorzitters van de Colleges 
van Toezicht en van Beroep, leggen uit.  door Martin Zuithof
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zoals het aangaan van vriendschapsrelaties, de uitspraken van 

de beklaagde, het schenden van de geheimhoudingsplicht of 

ander mogelijk onethisch gedrag. Het kan ook voorkomen 

dat het College van Toezicht zaken doorverwijst, bijvoorbeeld 

naar Justitie. 

Onafhankelijkheid
Hoe wordt de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak nu 

eigenlijk gewaarborgd? ‘De colleges bestaan niet alleen uit 

maatschappelijk werkers, want dat zou een beperkte visie op-

leveren, maar ook uit een jurist en een ethicus’, vertelt Hester 

van Bockel. ‘Dat is van belang voor de discussie, omdat zij is-

sues vanuit een andere invalshoek bekijken. Zo is de inbreng 

van een ethicus ontzettend belangrijk voor de interpretatie 

van het Tuchtreglement of de Beroepscode.’ 

Een andere waarborg voor die onafhankelijkheid is dat de 

uitspraken van het College van Toezicht kunnen worden 

getoetst door het College van Beroep. Dick de Bruijn valt op 

dat het College van Beroep vaak tot een ander oordeel komt 

dan het College van Toezicht. ‘Als het heel vaak gebeurt, is dat 

eigenlijk een beetje vreemd.’ De uitspraken van de colleges 

moeten wel consistent zijn, vindt Hester van Bockel. ‘Je moet 

je natuurlijk wel bewust zijn van eerdere uitspraken. Je kunt 

niet zeggen: vorig jaar deden we uitspraak zus, nu doen we 

zo. Vaak gaat het om andere casussen, met andere accenten. 

De eerdere uitspraken zijn wel bedoeld om de kwaliteit van 

het beroep een impuls te geven.’

Standaard voor het beroep 
Elke maatschappelijk werker zou zich toetsbaar moeten 

opstellen aan de Beroepscode om zich onder het tuchtrecht 

te scharen. Dat kan door lid te worden van de NVMW en/of 

zich in te schrijven in het BAMw-register. Werkgevers zouden 

alleen moeten werken met professionals die tuchtrechtelijk 

aanspreekbaar zijn en hier ook in moeten investeren, vinden 

Van Bockel en De Bruijn. ‘Het is ook een belang van de werk-

gever, om naar buiten uit te stralen dat de organisatie voor de 

kwaliteit van de medewerkers staat.’

Gevraagd naar hun motieven om zitting te nemen in de tucht-

colleges, vertellen de voorzitters dat ze geïnteresseerd zijn in 

reflectie op het beroep. ‘Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk 

nog te weinig bewust’, vindt Hester van Bockel. ‘Ook in mijn 

eigen organisatie pleit ik ervoor om daarvoor instrumenten 

te ontwikkelen, zoals intervisie en collegiale toetsing.’ 

Ook Dick de Bruijn wilde zich al langer voor de kwaliteit van 

het vak inzetten. ‘Toen kwam deze functie voorbij en dacht 

ik: dat is de manier om erin te duiken. Voor mij is het heel 

belangrijk om aan de waarde en de standaard van het beroep 

te werken.’

Het nieuwe Reglement voor de Tuchtrechtspraak is in te zien op 

www.nvmw.nl/professionals/tuchtrecht-inzien.html
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Houd uw e-mailadres actueel

Wijzigt binnenkort uw e-mailadres? Of ontvangt u de twee  

maandelijkse e-mail nieuwsbrief op een ander e-mailadres dan 

gewenst? Geef de wijziging dan direct aan het bureau door via 

nieuwsbrief@nvmw.nl en ontvang alle ontwikkelingen op uw  

vakgebied in het gewenste postvak.

De Dag voortaan op de eerste donderdag in juni

De dag van de maatschappelijk werker vieren wij voortaan op de 

eerste donderdag in juni. Dit jaar dus op 7 juni. Vanaf nu lopen de

voorbereidingen op volle toeren.  Zet je collega alvast in het zonnetje 

op onze speciale site www.dagvandemaatschappelijkwerker.nl  

of mail met kfleischmann@nvmw.nl voor meer informatie.

‘Je kunt niet zeggen: vorig jaar 
deden we uitspraak zus,  
nu doen we uitspraak zo’
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