
 

 

TRAINING: Hoe begeleid je een gestructureerd gesprek over morele dilemma’s? 
 

Welke aanbieder verzorgt de opleiding? 
Integriteit op Maat 

 

Wat leer je 
In de training begeleiding moreel beraad worden deelnemers opgeleid tot interne gespreksleiders 
moreel beraad (train-de-trainer). 

 
Het betreft een training met aandacht voor: 
a) doelen en programma van moreel beraad 
b) het stappenplan moreel beraad en de uitvoering ervan 
c) de gespreksmethode 
d) de rol, houding en vaardigheden van de gespreksleider 
e) weerstand en groepsdynamiek. 

 
De helft van de trainingstijd wordt ingevuld met oefenen en elkaar feedback geven. 
De deelnemers wordt gevraagd om tussen de 3e en 4e dag zelf een (proef) moreel beraad te 
begeleiden binnen hun eigen organisatie. Na afloop van de training bestaat de 
mogelijkheid van verdere ondersteuning of coaching, indien gewenst (tarief staat open voor 
onderhandeling). Deze training is online. 

 

Voor wie is het 
De training is speciaal bedoeld voor leden van Goede Doelen Nederland of Partos – klein en groot - 
die serieus werk (willen) maken van het moreel leerproces, door (met alle teams) in regelmaat 
moreel beraad te doen. 

 
Door wie 
Maarten van Zwieten heeft 18 jaar ervaring bij de (Rijks)overheid op het gebied van integriteit en 
risicomanagement en is 11 jaar als zelfstandig trainer en adviseur werkzaam. 

 

Resultaat 
De organisatie beschikt over (een) eigen gespreksleider(s) voor moreel beraad. 

 
Praktisch 

Duur van de training: 4 hele dagen (deze training is online) 

Prijs per deelnemer: € 850,-. Over deze training hoeft geen btw te worden betaald. 

Minimum aantal deelnemers: 6 

Maximum aantal deelnemers:   8 

https://www.goededoelennederland.nl/kennis-diensten/inkoop/integriteit/integriteit-op-maat


Kan de training ook in het Engels gegeven worden? 

Deze training wordt alleen in het Nederlands gegeven. 

Aanmelden 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de agendapagina van deze training op de website van 
Goede Doelen Nederland.  

 

Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en 
bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je 
wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze 
annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland & Partos behouden zich het recht voor de 
training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. 

 
Contactpersoon leverancier 
Maarten van Zwieten 
maarten@integriteitopmaat.nl 
06 – 47 24 65 18 

 
Contactgegevens Goede Doelen Nederland en Partos 
Jojanneke Brinkman, inkoop, brinkman@goededoelennederland.nl 
Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker, vanvliet@goededoelennederland.nl 
Anne-Marie Heemskerk, Manager Knowledge, Effectiveness and Innovation, amh@partos.nl 
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