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Taakopdracht 
Adviesgroep ethiek 

 
 
Inleiding/aanleiding: 
Met enige regelmaat zijn er onderwerpen aan de orde tijdens vergaderingen van het 
bestuur van de NVAVG, waarbij het bestuur om een mening wordt gevraagd over 
ethische dilemma’s die te maken hebben met de verstandelijk gehandicaptensector. 
Deze vragen worden gesteld door externe organisaties als bijv. het ministerie van VWS 
of door mensen van actualiteiten programma’s. Het zou goed zijn wanneer er een 
ethische oordeelsvorming plaats zou vinden door mensen met affiniteit en ervaring op 
het gebied van ethisch beraad. Daarnaast komen er ook vragen vanuit de leden van de 
NVAVG om oordeelsvorming ten aanzien van ethische kwesties.  
 
Het doel is een expertgroep te vormen die: 
 Morele afwegingen geven die een ethisch dilemma verhelderen en richting geven 

aan een besluit 
 vervolgens het bestuur adviseert ten aanzien van ethische dilemma’s die spelen 

binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
 Morele afwegingen geeft ten aanzien van ethische dillemas en vervolgens de leden 

adviseert en rapport uitbrengt over door hen voorgelegde ethische vraagstukken aan 
de expertgroep ethiek. 

 Indien gewenst ook naar buiten toe de NVAVG vertegenwoordigt wanneer er vragen 
worden gesteld waarvoor een ethische oordeelsvorming vereist is 

 
Taakopdracht:  

 Het vormen van een expertgroep bestaande uit 4 of 5 leden van de NVAVG. 
 Een methode uitzoeken op basis waarvan men een goede ethische toetsing kan 

uitvoeren. 
 Op basis van aangeleverde ethische vraagstukken vanuit het bestuur of de leden van 

de NVAVG een ethisch beraad houden. 
 Vanuit dit beraad komen tot een morele afweging die een ethisch dillemaa verheldert 

en richting geeft aan een besluit over de betreffende kwestie. 
 Hiervan rapport uitbrengen. 
 Op verzoek van het bestuur de NVAVG vertegenwoordigen bij beantwoording van 

vragen vanuit de media.  
 De expertgroep komt vraaggestuurd bij elkaar, nadat er enkele bijeenkomsten zijn 

geweest om de structuur vast te stellen.  
 
Hierbij wordt de gehele beroepsgroep betrokken en gevraagd om input.  

 
Terugkoppeling en verslaglegging: 
 De expertgroep koppelt ontwikkelingen terug aan de persoon die de vraag heeft 

gesteld 
 Jaarlijks doet de expertgroep verslag van haar werkzaamheden aan de NVAVG-

leden via het jaarverslag.  
 Overige berichtgeving kan verlopen via het TAVG, Nieuwsflits en/of de website. 
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Tijdsplanning: 
 Vorming van een expertgroep: augustus/ september 2011. 
 Opstellen werkwijze: september/ oktober 2011. 
 De expertgroep behoeft niet periodiek bij elkaar te komen maar op basis van de 

vragen die er zijn. 
  
Samenstelling: 
Leden: 
 Riet Niezen (voorzitter) 
 Anne Idzinga 
 Anne van Roosmalen 
 Annet Dekker 
 Herman Meininger 
 Katrien Pouls 
 Marien Nijenhuis 
 Rieneke Vorstenbosch 
De overige leden worden geselecteerd uit een groep leden die zich aangemeld heeft. 
 
Reiskostenvergoeding: 
 Alle gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van 

het bestuur van de NVAVG op basis van het tarief van een tweedeklas treinkaartje of 
een kilometervergoeding van 30 cent per kilometer. 

 
Middelen: 
 Voor secretariële ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van het NVAVG 

secretariaat.  
 Voor declaratie van overige kosten anders dan reiskosten is toestemming van het 

bestuur nodig. 
 
 
 
Vastgesteld in 2011 


