Training Morele Oordeelsvorming
Open inschrijving

Door de jaren heen heeft G&I talloze malen in company trainingen morele oordeelsvorming (TMO)
geleid, waarbij medewerkers en/of managers uit dezelfde organisatie samen het programma
doorlopen. In aanvulling hierop bieden wij individuele inschrijvers de mogelijkheid om deel te nemen
aan een open training morele oordeelsvorming.
Voor wie?
Deze training staat in beginsel open voor iedereen die in het kader van zijn of haar professionele
ontwikkeling wil leren werken met het ‘zevenstappenplan voor morele oordeelsvorming’. Een
persoonlijke (telefonische) intake maakt deel uit van het aanmeldproces.
Werkwijze
Een open TMO duurt één dag (9.00-17.00 uur) en bestaat uit de volgende delen:
• De dag begint met een gezamenlijke verkenning van het begrip integriteit, de betekenis van integer
handelen voor individu en samenleving en de plaats van het morele leerproces binnen de context
van het bredere integriteitsbeleid van (overheids-)organisaties.
• Vervolgens wordt op een interactieve manier besproken op welke wijze kan worden onderzocht
of een (voorgenomen) handeling of beslissing moreel juist is: wat is daarvoor precies de maat? Bij
het zoeken naar het antwoord wordt aansluiting gezocht bij ervaringen uit het dagelijks leven,
binnen en buiten het werk.
• In het meest praktische deel van de training worden concrete situaties en beslissingen uit de eigen
werkpraktijk van de deelnemers onderzocht. U leert werken met een methodiek – in de vorm van
een helder gestructureerd zevenstappenplan – die het mogelijk maakt om bij alle voorkomende
handelingen en beslissingen na te gaan wat moreel juist is.
Groepsgrootte
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 personen. Er gelden geen formele instapeisen.
Locatie
De open TMO wordt aangeboden een leslokaal in de Millenium Tower (Radarweg 29, 1043 NX
Amsterdam) dan wel in het Amsterdam Art Center (Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam). Beide
locaties bevinden zich op minder dan een kwartier loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk.
Data
Eerstvolgende trainingsdata ((9.00-17.00 uur):
• Woensdag 22 april 2020
• Woensdag 28 oktober 2020
De training vindt doorgang bij een minimumaantal van 6 deelnemers. Uiterlijk twee weken van tevoren
worden aanmelders hierover bericht. Op dat moment worden ook de definitieve uitnodigingen
verzonden, inclusief locatie en routebeschrijving, de naam van de trainer en een deelnemerslijst.

Kosten
Deelname aan de open TMO kost € 275,- voor deelnemers die de kosten vergoed krijgen door hun
werkgever en € 175,- voor particulieren (prijzen zijn vrijgesteld van BTW). Indien de open TMO voor
een team wordt aangevraagd, wordt in overleg een gereduceerd tarief berekend. Bij de prijs is een
werkboek inbegrepen. In koffie en thee wordt uiteraard voorzien.

Voor meer informatie en aanmelden:
Secretariaat G&I Nederland
T: 088-7000400 (op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur)
E: secretariaat@gi-nederland.com
W: http://www.gi-nederland.com

Concrete doelen van de training morele oordeelsvorming
De training:
• versterkt het zelfstandige morele oordeel van deelnemers;
• biedt deelnemers de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om te onderzoeken of een
voorgenomen (of uitgevoerde) handeling of beslissing moreel juist is (of was);
• stelt deelnemers in staat te participeren in een moreel beraad met anderen (zoals collega’s)
waarin wordt gewerkt met het zevenstappenplan voor morele oordeelsvorming.
Meer specifiek verwerven deelnemers inzicht in:
• de betekenis van de begrippen integriteit en moreel oordelen;
• de maatschappelijke context waarbinnen de aandacht voor integriteit – in het bijzonder bij
de (semi-)overheid, maar ook in delen van het bedrijfsleven, bij NGO’s etc.– is toegenomen;
• de hoofdlijnen van adequaat integriteitsbeleid van (overheids-)organisaties, met aandacht
voor regels en gedragscode, preventieve en repressieve handhaving, het morele leren en
een passende integriteitsinfrastructuur;
• de morele aspecten van de eigen werkpraktijk.

