
 

1.2.1. Publicaties van L. F. (Bertje) Jens 
 

Artikelen en documenten over beroepscode en beroepsprofiel 

 

 

Publicaties 

 

 Jens, L.F, ‘Enige opmerkingen over de verhouding van drankmisbruik en 

criminaliteit’. In: Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid (april 

1952), p.147 (2 ex) 

 

 Cloeck, H.P,  ‘Misdadigheid, familie- en buurtleven, over proefschrift Dr. 

L.F. Jens’. In: Tijdschrift voor armwezen maatschappelijke hulp en 

kinderbescherming 

 

 Centrale Codecommissie (L. F. Jens was hierin secretaresse), Proeve van 

een beroepscode voor de Maatschappelijk Werker (november 1955)  

 

 Katholieke Vereniging en Nederlandse Bond Maatschappelijk Werkers, 

Code voor de maatschappelijk werker (1962) 

 

 Jens, L.F,  ‘Toelichting op de beroepscode’. TMW (20 januari 1962, jrg.16 

nr.2) 

 

 Jens, L.F., Noyon, A.P, ‘Enige wijzigingen in de code’. Verslag 

Algemene Ledenvergadering over de code voor de maatschappelijk 

werker en de consequenties van de invoering daarvan. In: 

Mededelingenblad NBMW (april 1962) 

 

 Jens, L.F, ‘De betekenis van de code’. TMW (5 juli 1962)  

 

 Jens, L.F, ‘Consultatie inzake de toepassing van de code’. TMW (5 juli 

1962)  

 

 Jens, L.F, ‘Vlag en lading’. TMW (20 februari 1964, jrg. 18 nr. 4)  

 

 Themanummer TMW, Methodiek en code, (20 december 1965, jrg. 19 nr. 

21) 

 



 Jens, L.F, Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker (1967) 

met foto en brieven 

 

 Jens, L.F, Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker (1967) 

met aantekeningen 

 

 Jens, L.F, ‘De hulpverlening in de weegschaal van het recht’. TMW (20 

dec.1967)  

 

 Jens, L.F, ‘Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker’.  TMW 

(20 september 1969, jrg.23 nr 16) 

 

 Jens, L.F, ‘De normatieve component in sociale en culturele arbeid’. 

TMW (5 december 1969, jrg. 23, nr 21) (3 ex) 

 

 Jens, L.F. en Noyon, A.P, ‘Spontaan geboden, de client in hulpverlening 

en voorlichting’. TMW (5 augustus 1971) 

 

 Jens, L.F, Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker (Van 

Loghum Slaterus 1972) 

 

 Benthem, Gert van, Dr. Jens: haar heden is verleden (3), (Verdanda febr 

1974) 

 

 Nederlandse Organisatie voor Welzijnswerkers, Code voor de 

maatschappelijk werker (1978) (2 ex) 

 

 Jong, Andries de, ‘Code behoeft weinig verandering, Bertje Jens over 

gedragsregels voor de maatschappelijk werker’. In: Welzijnsweekblad (22 

dec 1978) (inventarisnr. 1.2.1, oranje ordner over Beroepscode) 

 

 Jens, L.F, Het hulpverleningsdilemma in de AAGZ, (in 1.2.2. nr. 1, witte 

map rechtszaak Nel Breed) (gepubliceerd?) 

 

 Jens, L.F, ‘De kode in het ziekenhuis’. In: Maatschappelijk werk in de 

gezondheidszorg, Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers (NOW) 

(1981) p.17, (in inventarisnr. 1.1.2, categorie Gezondheidszorg)  

  

 Kommissie van Konsultatie, ‘Beroep op de kode. Terecht of onterecht?’ 

In: NOW-nieuws (april 1982). Met ‘Geen spoor van 

ouderdomsverschijnselen’. een portret van Bertje Jens door de Redactie 

 



 Jens, L.F, (red.), Beroepsethiek Code en Consultatie, commissie van 

consultatie (1983) (4 ex) 

 

 Projectgroep beroepsvraagstukken maatschappelijk werk (PBM), 

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker’(s Hertogenbosch, 1987) 

  

 Landelijke Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Code voor de 

maatschappelijk werker (1990) 

 

 Laan, Geert van, ‘Tot zijn recht komen. Bertje Jens, een juriste in het 

maatschappelijk werk’. In: Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en 

praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk  red. Berteke 

Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan (Assen. Van Gorcum, 

1999) (in inventarisnr. 5) 

 

 Wikipedia en Lover (beide digitaal), ‘Bertje Jens’ en ‘In memoriam Bertje 

Jens’. In: Lover (24-8-2009)  

 

 Buitink, Jaap, ‘Beroepscode toegepast’. In: Maatwerk (nr. 3 juni 2011)  

 

 Jonge, Ed de, ‘Beroepscode vergeleken’. In: Maatwerk (nr. 3  juni 2011) 

 

 

Beroepscode: artikelen en documenten (oranje ordner)  

 

 Jong, Andries de, ‘Code behoeft weinig verandering, Bertje Jens over 

gedragsregels voor de maatschappelijk werker’. In: Welzijnsweekblad (22 

dec 1978) (met foto van Jens) 

 

 Schröder, M, ‘Spontaan geboden. De beroepscode in de praktijk’. In: 

Tijdschrift voor maatschappelijk werk (10 juli 1967) 

 

 Amerongen, H. van, ‘Het beroepsgeheim in het maatschappelijk werk’. 

TMW (jrg 14 nr 20, 21 nov 1960) 

 

 Bakker, P.S, ‘De vertrouwensrelatie in het maatschappelijk werk’. TMW 

(jrg 14 nr 20, 21 nov 1960) 

 



 Regionale werkgroep NVMW, ‘Moet de code niet eens herzien worden?’. 

TMW (20 sept 1972) 

 

 NOW-nieuws, Het beroep en de Code, Het beroep op de Code, 

themanummer (januari 1986) 

 

 Jens, L.F, ‘De betekenis van de code’. TMW (5 juli 1962) 

 

 Jens, L.F, ‘Consultatie inzake de toepassing van de code’. TMW (5 juli 

1962)  

 

 Vries, Tilly de, Kommissie van Konsultatie, De kollegiale omgang tussen 

maatschappelijk werkers  

 

 Kamphuis, M,  ‘Beroepscode en methode Code of Ethics’. TMW (jrg. 19 

nr 21, 20 dec 1965) 

 

 Beekman-Eggink, ‘Praktijk en code’. TMW (jrg. 19 nr.21, 20 dec 1965) 

 Kommissie van Konsultatie, ‘Nog een keer doorkijkspiegels en klienten’. 

In: NOW-nieuws (22 februari 1980) 

 

 Vries, Tilly de, Kommissie van Konsultatie, ‘Konfikten en de kode. 

Hooglopende konflikten vallen niet te rijmen met het belang van de 

hulpverlening’. In: NOW-nieuws (oktober 1981)  

 

 Kommissie van Konsultatie, ‘Beroep op de kode. Terecht of onterecht?’. 

In: NOW-nieuws (april 1982). Met ‘Geen spoor van 

ouderdomsverschijnselen’. Een portret van Bertje Jens door de Redactie 

 

 Janssen,  J.H.G, ‘De Code gedecodeerd’. Met commentaar L. F. Jens. In:  

LVMW-periodiek Nieuwe code een feit (1990-2)  

 

 Jens, L.F, Voorlopig commentaar op het themanummer beroepsethiek van 

Maatwerk (22-5-1997) 

 



 Benthem, Gert van, ‘Dr. Jens: haar heden is verleden (3)’. In: Verdanda 

(febr 1974) 

 

 Benthum, Gert van, ‘Dr. Jens: haar heden is verleden..?’. Aflevering i, ii, 

iii, iv,v,vii. In: NVMW-nieuws (1973-1974)  

 

 Jens, L.F, ‘Intermezzo op weg naar de galg; Barbertje moet hangen’. 

Reactie op artikelen Gert van Benthum. In: NVMW-nieuws (januari 1974)  

 

 Plastic mapje met recensies van “Beroepsethiek en code” (1968)  

 

 NOW, Code Tuchtrecht Beroepsbescherming, Congresverslag 12 okotber 

1984 

 

 

Beroepsprofiel (1986/87): artikelen en documenten (blauwe ordner)  

 

 Plastic mapje: 7-8-1987: Brief van Jens naar Harry Hens over de tekst van 

het beroepsprofiel 

 

 Plastic mapje: 24-8-1987: Brief van Jens naar Geert van der Laan, plus 

tekst beroepsprofiel 

 

 Plastic mapje:  

 Aantekeningen van Jens bij artikel van Ton Brosens (docent 

filosofie en ethiek) over opleidingsdoelen in het tweede jaar 

 Brief van Jens naar L. v.d. Holst over artikel Ton Brosens, 29-7-

1986 

 Het wezen van het sociale werk moet eruit, Ton Brosens 

 Opleidingsdoelen in het tweede jaar, Ton Brosens 

 Ethiek en beroepsprofiel, Ton Brosens 

 Open Brief aan Hans Achterhuis van A.J.J. Brosens, met reactie 

Hans Achterhuis 

 

 Plastic mapje: Amendementen op “proeve van een beroepsprofiel”, door 

werkgroep, bestaande uit o.a. L.F. Jens 

 



 Maatschappelijk werk: een geprofileerd beroep! Congres Projectgroep 

Beroepsvraagstukken (19 september 1986) 

 

 Proeve van een beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, 

Projectgroep Beroepsvraagstukken (november 1986) 

 

 Proeve van een beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, 

Projectgroep Beroepsvraagstukken (januari 1987) 

 

 Amendementen 

 

 Methodiekontwikkeling, projectverslag Projectgroep Beroepsvraagstukken 

(PBM) (september 1987) 

 

 Beroepsgeheim en verschoningsrecht voor de maatschappelijk werker, 

Rapport Studiecommissie Beroepsgeheim en Verschoningsrecht, 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (’s Gravenhage 1963) 

   

 De maatschappelijk werkster heeft geen verschoningsrecht als getuige, 

Het Orgaan, jrg.13 nr.19 (19 sept 1959)  

 

 Zin en Tegenzin, Vara Hilversum (1 nov 1970) over het geval Christientje 

uit Eindhoven versus maatschappelijk werker Van der Werff. Gasten: 

Noyon e.a.  

 


