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Praktische tools  
 

1 TOOLS - Algemeen  

 Hulpschema PSR  

 Flow psychosociale interventie  

 Aanwezigheidsattest   

 Participerend observeren  

2 TOOLS – Voorafgaande fase   

 Leidraad voor voorafgaand onderhoud met VZ  

 Bevestiging van persoonlijk onderhoud  

 Interventieverzoek: minimaal voorbeeld  

 Interventieverzoek: uitgebreid voorbeeld  

3 TOOLS – Informele interventie – Gesprekken  

 Leidraad voor gesprekken  

 Afspraken na gesprek  

4 TOOLS – Informele interventie – Interventie bij een andere persoon  

 Leidraad voor een interventie bij een AP  

 Afspraken na interventie AP  

5 TOOLS – Informele interventie – Verzoening   

 Leidraad voor een verzoening  

 Leidraad voor gesprek met BP  

 Akkoord van BP  

 Engagementsverklaring  

6 TOOLS – Opdrachten m.b.t. register OGGW en jaarverslag  

 Register OGGW derden  
 Steekkaart VP voor jaarverslag IDPB  
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“Schade” “Risicofactoren” “Gevaar” 

(Positieve en negatieve) 
beïnvloedende elementen(5A’s) PSR (m.i.v. OGGW) 

(Positieve en negatieve) 
gevolgen 



1

1

Psychosociale 

(in)formele interventies

U ervaart een psychosociaal risico op het werk (PSR), m.i.v. 

ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW).

Welk verzoek tot interventie kan u als werknemer (WN) 

indienen bij de vertrouwenspersoon (VP) 

of de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA-Psy)?

2

Formele interventie | PA-Psy

PSR met collectief karakter PSR met individueel karakter PSR met name OGGW

Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met de betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase

1

2



2

3

WN ervaart een PSR

WN neemt contact

(persoonlijk) onderhoud

INFORMEEL

Gesprekken 
(onthaal, actief luisteren en/of advies) 

Verzoening tussen betrokken personen 
(met akkoord van deze personen)

PSR met collectief karakter

Binnen 10 kalenderdagen

bescherming tegen represailles

V
O

O
R

A
FG

A
A

N
D

Aan-
vaarding

FORMEEL

Ontvangst

Binnen 10 kalenderdagen

PSR met individueel karakter

WN en VP/PA-Psy zoeken 
op informele wijze naar een oplossing

WN vraagt via PA-Psy preventiemaatregelen
aan werkgever (WG) op basis van advies

Interventie-

verzoek

PSR met name OGGW 

Interventie bij andere persoon van de 
onderneming (inzonderheid hiërarchische lijn)

W
N
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rw
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k
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PSR-COLLECTIEF PSR-INDIVIDUEEL PSR-OGGW

Collectieve en individuele 
preventiemaatregelen

Beslissing door WG

Analyse van specifieke situatie
door PA-Psy

Advies van PA-Psy aan WG

Bij  individuele maatregelen door WG: 
informeren en horen van WN

Beslissing door WG

Collectieve en individuele 
preventiemaatregelen

Analyse van specifieke situatie 
door PA-Psy

Advies van PA-Psy aan WG

Bij  individuele maatregelen door WG: 
informeren en horen van WN

3 maand + 3 maand

2 maand 

1 maand 

3 maand + 3 maand

Collectieve en individuele 
preventiemaatregelen

WG vraagt advies aan  
CPBW (of syndicale afvaardiging)

Risicoanalyse van 
specifieke situatie

1 maand 

2  maand 3 maand (+ 3 maand)

Beslissing door WG

Kennisgeving verzoek aan WG
(+ identiteit VZ, bescherming WN)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ problematische situatie)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ identiteit WN)

FORMEEL

WN vraagt via PA-Psy preventiemaatregelen
aan werkgever (WG) op basis van advies

3

4
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Aanwezigheidsattest in kader van de 
interne psychosociale interventies 

(Codex over het welzijn op het werk) 
  
  
  

Naam werknemer    

Dossiernummer    

Onderneming    

Afdeling  

Datum onderhoud    

Beginuur    

Einduur  

Plaats    

  
   
NAAM  

Vertrouwenspersoon 
  
HANDTEKENING  
  
   
VERTROUWELIJK DOCUMENT. Het geldt als aanwezigheidsattest bij de vertrouwenspersoon. Het kan door de 
werknemer overgemaakt worden aan zijn hiërarchische meerdere of de personeelsdienst/HR om de arbeidstijd (en 
eventuele verplaatsingstijds en – kost) te valideren.  
Het document is opgemaakt in tweevoud. De vertrouwenspersoon voegt dit document toe aan het individueel dossier 
van de werknemer welke strikt vertrouwelijk bewaard wordt door de vertrouwenspersoon. 

  
  
I.3-10 van codex over het welzijn op het werk 
De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale 
aspecten te kunnen raadplegen tijdens de werkuren. Indien de gewone arbeidstijdregeling het onmogelijk maakt dat 
de werknemer de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten kan raadplegen tijdens de 
werkuren mag deze raadpleging ook buiten de werkuren gebeuren. De raadpleging wordt beschouwd als arbeidstijd. 
De eventuele verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever ongeacht het moment waarop de raadpleging 
plaatsvond.  
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Wat doe ik als VP? Wat zeg ik als VP? Wat observeer ik als VP bij ander? Wat hoor ik als VP bij ander? 
Neutraliserende opstelling Gesprekstructuur Paraverbaal Wijze waarop relaas wordt verteld 
Driehoek / 10 voor 2 Inleiding Stemgebruik Taalgebruik 
Pers zone Kern Tempo  Opbouw relaas 
Gebruik tafel Afsluit (+ vervolg benoemen) Intonatie  
   Beschrijving probleem 
Tijd Actief luisteren Non-verbaal PSR – beïnvloedende factoren 
Tijd benoemen Spiegelen Houding lichaam PSR – gevaar (problematische situatie) 
Tijd bewaken Open vragen Relationele verhouding PSR – schade/gevolgen  
 Doorvragen Oogcontact Eenduidig of multi-probleem 
Paraverbaal Parafraseren Mimiek  
Stemgebruik samenvatten Emoties Aanpak 
temporiseren   Coping-stijlen 
Hummen Motiverende gesprekstechnieken Opbouw werkrelatie  
 Reflectieve vragen Probleem/beperking is duidelijk? Verwachting 
Non-verbaal Circulaire vragen Wil verandering? Ander of ook zelf? Andere oplossingen mogelijk? 
Open houding  Hypothetische vragen Doel/opzet is helder? Interventieverzoek? 
Licht voorover Meebewegen met weerstand Samenwerking?  
Oogcontact Verandering stimuleren   
Knikken Zelfeffectiviteit ondersteunen   
Spiegelen van houding Verwachting verhelderen   
    
Deontologie en beroepsgeheim  Opbouw werkrelatie   
Correct toepassen procedures Probleem of beperking definiëren   
 gebruiken Hulpvraag nagaan   
 Hulpvraag werkbaar maken   
 Gebruik hulpbronnen stimuleren   
    
 Deontologie en beroepsgeheim    
 Vertrouwelijkheid duiden   
 Procedures helder toelichten   
 Werkkader toelichten   
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LEIDRAAD VOOR “VOORAFGAAND 
GESPREK” MET DE VERZOEKER 

Contents 
1 Persoonsgegevens.......................................................................................................................... 2 

2 Zichzelf voorstellen in de hoedanigheid van functie van VP ............................................................. 2 

3 Het relaas van de feiten en ervaringen volgens de verzoeker ........................................................... 2 

3.1 Beschrijving van PSR en/of OGGW ................................................................................................... 2 

3.2 Indien uit het relaas PSR naar boven komt ...................................................................................... 2 

3.2.1 Beschrijving van de afdeling/dienst ............................................................................................. 2 

3.2.2 Verwevenheid van PSR ................................................................................................................ 3 

3.3 Indien uit het relaas OGGW naar boven komt ................................................................................. 3 

3.3.1 Beschrijving van de feiten van OGGW ......................................................................................... 3 

3.3.2 De andere partij, getuigen, omstaanders, ... ............................................................................... 3 

3.3.3 De organisationele context en de arbeidsverhouding tussen de betrokkenen .......................... 3 

3.4 Geschiedenis van ervaren OGGW .................................................................................................... 4 

4 Uitlokkende en de versterkende factoren ....................................................................................... 4 

5 Persoonlijke gevolgen voor de verzoeker ........................................................................................ 4 

6 Gedragsstrategie en oplossingsgerichtheid bij verzoeker ................................................................. 4 

7 Verwachtingen van de verzoeker .................................................................................................... 5 

8 Afspraken voor het verdere verloop ............................................................................................... 5 
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1 Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van de werknemer (de verzoeker): naam, leeftijd, directe chef, afdeling, functie, 
anciënniteit in bedrijf, anciënniteit in functie, ... 
 

2 Zichzelf voorstellen in de hoedanigheid van functie van VP 
• De VP legt zijn of haar rol als VP binnen de onderneming uit.  

• De VP preciseert dat hij/zij verbonden is aan het beroepsgeheim en dat hij/zij handelt op neutrale 
en autonome wijze. 

• Maak zo nodig ook duidelijk het verschil in deontologie en methodologie tussen uw ‘normale 
functie’ en uw rol als VP 

 

3 Het relaas van de feiten en ervaringen volgens de verzoeker 

3.1 Beschrijving van PSR en/of OGGW 
De VP nodigt de verzoeker uit om de reden van zijn vraag tot gesprek (voorafgaande fase). 
Welke zijn de psychosociale risico’s (PSR) en/of ongewenst grensoverschrijdende gedragingen (OGGW) op 
het werk waarmee u geconfronteerd wordt? 

• PSR: zie indien uit het relaas PSR naar boven komt (3.2) 

• OGGW: zie indien uit het relaas OGGW naar boven komt (3.3) 
Indien hoofdzakelijk interpersoonlijke spanningen of conflicten naar boven komen, zijn ook de vragen van  
“Indien uit het relaas OGGW naar boven komt” van toepassing. (Vervang OGGW door ‘conflict’ of 
‘spanning’.) 

 

3.2 Indien uit het relaas PSR naar boven komt 
Indien de verzoeker of VP feiten identificeert die deel uitmaken van de PSR op het werk, identificeer tot 
welke categorieën ze behoren: 

• Arbeidsorganisatie 

• Arbeidsinhoud 

• Arbeidsvoorwaarden 

• Arbeidsomstandigheden 

• Arbeidsverhoudingen – Interpersoonlijke relaties 

 

3.2.1 Beschrijving van de afdeling/dienst 
De VP vraagt aan de verzoeker om een korte beschrijving te geven van het organogram en de opdracht van 

de afdeling/dienst.  

 



 
 

TOOL voorafgaand VZ | Page 3 of 5 
 

info@attentia.be    www.attentia.be 

3.2.2 Verwevenheid van PSR 
• De VP bevraagt of andere personen eveneens deze PSR ondervinden. 

• Alsook bevraagt de VP of andere afdelingen, verantwoordelijke, ... de PSR veroorzaken, 

bestendigen, ... 

 

3.3 Indien uit het relaas OGGW naar boven komt 

3.3.1 Beschrijving van de feiten van OGGW  
Probeer voor elk feit aan te geven: 

• Een zo concreet mogelijke beschrijving van de gebeurtenissen 

• Een indicatie van tijd  

• De aard van het gedrag (pesten, verbaal geweld, fysiek geweld, gedrag met seksuele connotatie, ...) 

 

3.3.2 De andere partij, getuigen, omstaanders, ... 
De andere partij 

• Wie (naam) stelt de feiten die u beschrijft? 

• Indien meerdere, wie is dan de eventuele “aanvoerder”? 

Omstaanders/getuigen 

• Zijn er collega’s die aanwezig waren tijdens de gebeurtenissen? 

• Hoe stellen ze zich op (ze blijven passief of ze reageren - en hoe reageren ze?)? 

 

3.3.3 De organisationele context en de arbeidsverhouding tussen de betrokkenen 
Bedrijfscultuur 

• Hoe zou u de bedrijfs- en groepscultuur omschrijven? 

• Welke zijn de gangbare waarden en normen (in de groep, in het bedrijf)? 

• Zijn er volgens u ook anderen in de organisatie die het voorwerp vormen van OGGW? 

 

Hiërarchische lijn 

• Wie is uw direct leidinggevende? 

• Heeft uw direct leidinggevende of andere verantwoordelijke weet van de situatie? 

• Indien ja, wat doet hij/zij al dan niet om het ongewenste gedrag aan te pakken? 

 

Beschrijf de (arbeids)verhouding tussen uzelf en de persoon/personen die u verantwoordelijk stelt voor de 

beschreven feiten. 

In termen van: 

• Hiërarchisch niveau (gelijk, hoger, lager) 

• Fysieke nabijheid (al dan niet zelfde ruimte/bureau) 

• Mate van persoonlijk contact nodig bij de uitvoering van het werk-aantal jaren samenwerking-

voordien vriendschap/kameraadschap 
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• Contact met mekaar buiten werksetting 

Maak een korte schets van het organogram. 

 

3.4 Geschiedenis van ervaren OGGW 
Voorbeelden: 

• Bent u als eens eerder het doelwit geweest van feiten van OGGW? 

• Heeft u zelf al eerder OGGW ervaren? 

• Hoe heeft u toen gehandeld of gereageerd? 

• Hoe is het OGGW opgelost? 

4 Uitlokkende en de versterkende factoren 
Voorbeeldvragen: 

• Welke is volgens u de belangrijkste oorzaak? 

• Wanneer is de problematiek begonnen? 

• Wanneer is de situatie merkbaar verslecht? 

• Wat heeft ertoe bijgedragen dat de situatie is geëscaleerd? 

 

Voorbeelden van factoren: verandering van baas, verandering van taakinhoud, personeelswissel, lange 

periode van afwezigheid, verandering in het persoonlijke leven, herstructurering, onzekere toekomst van het 

bedrijf.... 

 

5 Persoonlijke gevolgen voor de verzoeker 
Beschrijf eventuele gezondheidsklachten (van lichamelijke of mentale aard) die u toeschrijft aan deze 
problemen van ongewenst gedrag op het werk.  
 
Staat u momenteel onder medische/therapeutische begeleiding (huisarts of specialist)? 
 
Wenst u een consultatie met de bedrijfsarts (arbeidsarts)? 

6 Gedragsstrategie en oplossingsgerichtheid bij verzoeker 
De VP vraagt naar de initiatieven van de verzoeker. 

 

Voorbeeld: 

• Wat heeft u effectief zelf al ondernomen? 

• Wat zou u zelf nog kunnen doen om de situatie te verbeteren? 
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• Welke stappen heeft u reeds binnen en buiten de onderneming ondernomen teneinde een 

oplossing te vinden? 

o Bij de HL 

o Bij HR 

o Bij andere verantwoordelijken 

o Bij vakbond 

o ... 

7 Verwachtingen van de verzoeker 
Welke is volgens u de beste uitkomst/oplossing? 
 
Welke is volgens u een voldoende oplossing? 
 
Hoe denkt u dat ik kan helpen om deze uitkomst te bieden? 
 

8 Afspraken voor het verdere verloop 
• Maak duidelijk wat u wel of niet kan 

• Verwijs door indien nodig 

• Indien de verzoeker verder opvolging wenst, bepaal duidelijk welke informele interventie wordt 

gekozen (steeds verplicht) 

• Bij een persoonlijk onderhoud en indien de verzoeker het wenst: een attest van persoonlijk 

onderhoud afleveren 
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BEVESTIGING VAN HET PERSOONLIJK ONDERHOUD MET WERKNEMER 
in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  

(I.3-10 van de codex over het welzijn op het werk)  
Dossiernummer    

Werknemer 

Naam    

Email    

Telefoon    

Adres   

onderneming/instelling  

Naam    

Afdeling  
Site  

  

Adres  

Persoonlijk onderhoud  

Plaats en datum  

Locatie     Datum     ______/______/20______ 

Startuur  Einduur   

Deelnemers  

☐ Werknemer  

☐ Vertrouwenspersoon: 

☐ Andere:  
  

Akkoord  

Verzoeker  Vertrouwenspersoon  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
  
(handtekening)  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
  
(handtekening)  
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Verplicht 
Basismodel 

VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER  
aan de vertrouwenspersoon (VP)   

in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  
(I.3-12 van de codex welzijn op het werk) 

Dossiernummer    

Verzoeker  

Naam    

ONDERNEMING/INSTELLING  

Naam    

Afdeling  
Site  

  

Persoonlijk onderhoud  

DATUM  

Datum   ___/___/20____  

Verzoek van de werknemer aan de VP  

☐ Informele psychosociale interventie door de VP  
 

 ☐ Gesprekken  
 
 ☐ Een interventie bij een andere persoon van de onderneming 

Naam:  
Coördinaten:  
 

 ☐ Een verzoening tussen de betrokken personen 
Naam:  
Coördinaten:    

Akkoord met interventieverzoek  

Verzoeker  Vertrouwenspersoon  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  
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Verplicht 
Uitgebreid model 

VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER  
aan de vertrouwenspersoon (VP)   

in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  
(I.3-12 van de codex welzijn op het werk) 

Dossiernummer    

Verzoeker  

Naam    

ONDERNEMING/INSTELLING  

Naam    Adres    

Afdeling  
Site  

    

Persoonlijk onderhoud  

DATUM  

Datum   ___/___/20____  

Verzoek van de werknemer aan de VP (meer toelichting op keerzijde)  

☐ Informele psychosociale interventie door de VP  
 ☐ Gesprekken  
 ☐ Een interventie bij een andere persoon van de onderneming 

Naam:  
Coördinaten:  

 ☐ Een verzoening tussen de betrokken personen 
Naam:  
Coördinaten:  

☐ Melding in het register voor ongewenst gedrag op het werk (OGGW) door derden  
  

☐ Doorverwijzing naar de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA-Psy)  
  

Uitwisseling van informatie met de preventieadviseur arbeidsarts 

Ik geef toestemming aan de vertrouwenspersoon om informatie uit te wisselen, 
indien hij dit nodig acht, met de preventieadviseur arbeidsgeneesheer.  

☐ Ja 
☐  Nee  

Akkoord met interventieverzoek  

Verzoeker  Vertrouwenspersoon  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
  
  
  
(handtekening)  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
  
  
  
(handtekening)  
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Verplicht 
Uitgebreid model 

Verzoek van de werknemer aan de vertrouwenspersoon: verdere 
toelichting  

Informele psychosociale interventie door VP  

De informele psychosociale interventie beoogt het bekomen van een oplossing via drie mogelijke types van 
interventies. De VP handelt enkel met het akkoord van de verzoeker.   

• Bijkomende gesprekken/adviezen  
De verzoeker wenst samen met de VP een opvolggesprek te hebben. Dit opvolggesprek omvat het actief luisteren 
en een advies. Tijdens dit opvolggesprek worden alle vragen van de verzoeker m.b.t. de ervaren psychosociale 
risico’s besproken. Deze gesprekken omvatten noch therapie, noch sociaal-juridisch advies. Indien de verzoeker dat 

wenst, wordt samen met hem gezocht naar een passende doorverwijzing naar een (externe) hulpverlening of 
instantie.  

• Een interventie bij een andere persoon van de onderneming  
De verzoeker wenst de ervaren psychosociale risico’s aan te kaarten bij een andere persoon van de onderneming, 
inzonderheid bij een lid van de hiërarchische lijn. De VP faciliteert dit gesprek waarbij de ervaren psychosociale 
risico’s en mogelijke maatregelen worden besproken.  

•  Verzoening tussen de betrokken personen  
De VP voert een individueel gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij(en). Het akkoord voor 
medewerking aan de verzoening wordt aan beide partijen gevraagd en is vereist om tot een verzoening te kunnen 
over gaan. Vervolgens faciliteert de VP het verzoeningsgesprek tussen beide partijen. 
Het verzoeningsgesprek beoogt als eindresultaat dat er een wederzijds akkoord wordt opgemaakt. Dit akkoord 
omvat de afspraken tussen de partijen waartoe alle betrokkenen zich verbinden.  

  

Melding in het register voor OGGW door derden van de onderneming  

De verzoeker die bij de uitvoering van zijn werk ongewenst gedrag op het werk door derden heeft ervaren, heeft het 
recht een verklaring af te leggen, die opgenomen wordt in het “register ongewenst gedrag op het werk door derden” van 
zijn onderneming. Het register wordt vertrouwelijk bewaard door de VP.  
  

Doorverwijzing naar de preventieadviseur psychosociale aspecten   

De verzoeker wordt doorverwezen naar de preventieadviseur psychosociale aspecten indien:  

• de verzoeker de wens uit om met de preventieadviseur psychosociale aspecten een gesprek te hebben  

• de mogelijkheden tot informele psychosociale interventie met de VP zijn uitgeput  

• de verzoeker zijn wil uit om een formele psychosociale interventie op te starten  

 



 

Leidraad Psychosociale Interventie 
Team Psychosociaal Welzijn 
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Leidraad bij « Gesprekken » 
Voor de vertrouwenspersoon 
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1 De rol van VP ............................................................................................................................................. 3 

2 Wat kan wel? ............................................................................................................................................ 3 
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1 De rol van VP 
Voornamelijk ondersteuning en advies. 
Helpen faciliteren dat de verzoeker een werkbare hulpvraag kan ontwikkelen en hierbij zijn/haar 
hulpbronnen gebruikt. (Zie ook de oplossingsgerichte aanpak en het opbouwen van een werkrelatie) 
 

• Luisterend oor 

• Perspectief/wereldbeeld helpen verruimen, nieuwe inzichten verwerven 

• Haalbare oplossingsstrategieën helpen ontwikkelen 

• Zelfredzaamheid ondersteunen 

• Motivatie levend houden 

2 Wat kan wel? 
• Verzoeker zijn emoties laten ventileren, even zijn/haar verhaal kwijt kunnen, even ontladen. 

• Mee nadenken wat de kern van het probleem is, meerdere problemen tot de essentie of tot het 
belangrijkste brengen. 

• Mee nadenken over het aanpakken van een probleem (plan van aanpak helpen ontwikkelen). 

• Mee nadenken hoe een moeilijk gesprek kan gevoerd worden 
o Hoe een moeilijke boodschap brengen op een constructieve en oplossingsgerichte manier 
o Een rollenspel of simulatie van het gesprek 

• Helpen zoeken naar de juiste doorverwijzing naar (interne of externe) hulpverlening en instanties 
 
Hulpbronnen voor externe hulp: 

▪ www.desocialekaart.be 
▪ www.bfp-fbp.be (Belgische Federatie van Psychologen) 
▪ www.verenigingerkendestressburnoutcoaches.be 
▪ www.vind-een-coach.be  
▪ www.vindeentherapeut.be  
▪ www.vind-een-psycholoog.be 
▪ www.ikzoekhulp.be 
▪ … 

3 Wat kan niet? 
• Geen therapie, coaching, … 

• Geen sociaaljuridisch advies 

• Geen contacten met andere direct of indirect betrokken partijen of verantwoordelijken 

4 Termijnen? 
Het aantal gesprekken, de duur van de gesprekken, de periode van de gesprekken worden in onderling 
overleg afgestemd volgens de noden en behoeften.  

5 Opvolging 
Een opvolggesprek kan in  onderling overleg afgesproken worden. 

http://www.desocialekaart.be/
http://www.bfp-fbp.be/
http://www.verenigingerkendestressburnoutcoaches.be/
http://www.vind-een-coach.be/
http://www.vindeentherapeut.be/
http://www.vind-een-psycholoog.be/
http://www.ikzoekhulp.be/
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AFSPRAKEN N.A.V. GESPREKKEN  
(INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE)  

in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  
(I.3-12 van de codex welzijn op het werk)  

Dossiernummer    

VERZOEKER  
Naam    Onderneming/  

Afdeling/Dienst  

 

VERTROUWENSPERSOON  
Naam    

GESPREK  
Datum  ___/___/20___  Locatie  

 

Startuur  ___u___  Einduur  
 

DEELNEMERS AAN GESPREK  

• Verzoeker  
• Vertrouwenspersoon  

OPVOLGING  

De verzoeker neemt volgende initiatieven:  
… 
  
 
  
VP neemt volgende initiatieven:  
 Opzoekwerk i.f.v. doorverwijzing naar interne of externe hulpverlening of bevoegde instanties  
 Overleg met collega-vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten  
 Overleg met preventieadviseur arbeidsarts (met schriftelijk akkoord van de verzoeker)  
 Andere:    

VOLGEND GESPREK  

 Er wordt geen afspraak meer vastgelegd (informele interventie wordt afgesloten)  
 Een volgende afspraak wordt pas vastgelegd van zodra de initiatieven werden gerealiseerd.   

Initiatief tot vastleggen van een opvolggesprek:     verzoeker  /  VP  
 Volgende afspraak: ___/___/20___   
 Verdere opvolging via mail / telefoon volgens de behoefte van verzoeker  
 Andere:  
  

AKKOORD   

Verzoeker  Vertrouwenspersoon  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  
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1 Introductie 

Een interventie verloopt bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid een lid van de 
hiërarchische lijn, doorgaans in vier fasen: 

1. Een individueel, voorbereidend gesprek met de verzoeker 

2. Afspraak maken met de andere persoon van de onderneming 

3. Faciliteren van het gesprek tussen de verzoeker en de andere persoon van de onderneming 

4. Opvolgen van de gemaakte afspraken 

Hierna volgen instructies bij het invullen van deze fasen. 

2 Individueel, voorbereidend gesprek met de verzoeker 

Tijdens het individueel voorbereidend gesprek met de verzoeker helpt de vertrouwenspersoon de verzoeker 
bij de opmaak van een samenvatting. Deze samenvatting behelst de verwoording van de ervaren 
psychosociale risico’s door de verzoeker alsook mogelijke constructieve oplossingen voor de ervaren 
psychosociale risico’s. De verzoeker neemt deze samenvatting mee naar het gesprek. Op momenten dat de 
zenuwen of andere emoties opwellen, kan de verzoeker ernaar teruggrijpen om de draad opnieuw op te 
pikken. Bovendien helpen ze om op relatief korte tijd op een begrijpbare manier de essentie over te brengen 
van de ervaren psychosociale risico’s bij de andere persoon van de onderneming. 

De vertrouwenspersoon helpt in deze voorbereidende fase niet alleen bij het structureren van de ervaren 
psychosociale risico’s. Hij zal de verzoeker ook voorbereiden op het eigenlijk gesprek door de 
communicatiestijl en houding van de verzoeker bij te sturen indien deze geen blijk zouden geven van een 
constructieve ingesteldheid. 

3 Afspraak beleggen met de andere persoon van de onderneming 

Het is belangrijk om de benodigde tijd vast te leggen. Bij voorkeur wordt minstens 1 uur gereserveerd. 

Bovendien moet een gespreksruimte voorzien worden die voldoende vertrouwelijkheid garandeert en waar 
men niet voortdurend wordt gehinderd door bijvoorbeeld de telefoon. 

Wanneer de vertrouwenspersoon contact opneemt met de andere persoon van de onderneming om een 
afspraak te maken, moet hij anticiperen op waarschijnlijke vragen van deze persoon. Hierna volgen enkele 
voorbeelden: 

• Wie wil me spreken? Maak de naam van de verzoeker bekend. Het is raadzaam om tijdens het 

individuele gesprek de verzoeker te informeren dat u de afspraak zal maken en dat u zijn identiteit 

voorafgaand aan het gesprek zal meedelen. Wijs de andere persoon van de onderneming wel op 

het belang van de vertrouwelijkheid. 
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• Waarover gaat het? U kunt zeggen dat het een probleem m.b.t. de psychosociale risico’s betreft, 

meer bepaald over de arbeidsorganisatie/arbeidsinhoud/arbeidsomstandigheden/ 

arbeidsvoorwaarden/interpersoonlijke relaties op het werk. Wanneer de andere persoon 

doorvraagt, zegt u dat het raadzaam is dat de verzoeker zelf zijn verhaal doet. 

 

• Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat de werknemer zelf zijn ervaren problemen toelicht en dat 

hij zelf verwoordt wat hij van u als andere persoon van de onderneming of leidinggevende 

verwacht. 

 

• Is er een pestklacht of formele interventie opgestart? Er is geen formele psychosociale interventie 

opgestart. De verzoeker wenst vooreerst intern en op geheel vertrouwelijke wijze te zoeken naar 

een oplossing via de informele psychosociale interventie. 

 

• Hoeveel tijd zal het gesprek in beslag nemen? 1 uur. 

 

• Is uw aanwezigheid vereist? Ja. Welke is uw rol? De verzoeker zal het woord nemen. Ik neem deel 

tijdens het gesprek als moderator. Ik vul aan en structureer waar nodig, zie erop toe dat de timing 

wordt gerespecteerd en maak op vraag van de betrokkenen eventueel een verslag op (geen 

inhoudelijke weergave van het gesprek; enkel de afspraken die werden gemaakt). 

4 Faciliteren van het gesprek tussen de verzoeker en de andere 
persoon van de onderneming 

De rol van de vertrouwenspersoon tijdens het gesprek is beperkt tot: inleiden, structureren en samenvatten. 
Als vertrouwenspersoon ben je facilitator van de communicatie. 

De rol van de verzoeker is de als problematisch ervaren situatie toe te lichten. 

• Inleiden 
o Schets dat de verzoeker u heeft opgezocht in uw hoedanigheid van vertrouwenspersoon 

omdat hij moeilijkheden op het werk ervaart m.b.t. psychosociale risico’s. 

o Accentueer dat de verzoeker, vanuit een constructieve ingesteldheid, opteert om 

bedrijfsintern en op vertrouwelijke wijze te zoeken naar een oplossing. 

o Met het oog op toepasselijke maatregelen, leek het hem relevant een gesprek met u als 

andere persoon van de onderneming of leidinggevende hierover te hebben. 

o Zeg dat het de bedoeling is dat de verzoeker zelf verwoordt wat hij ervaart en wat hij van de 

andere persoon van de onderneming of leidinggevende verwacht. 

o Vul jouw rol als moderator in door te zeggen dat je zult verduidelijken waar nodig, de tijd zal 

bewaken en een kort verslag zal schrijven dat zich zal beperken tot de afspraken die gemaakt 

worden. 

• Structureren 
o Dit houdt in dat je de tijd bewaakt en erop toeziet dat het gesprek in de richting gaat van de 

vooropgestelde doelen. 
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• Samenvatten 
o Aan het einde van het gesprek vat je mondeling de hoofdpunten en de afspraken samen. De 

afspraken worden ook neergeschreven in het formulier ‘Afspraken na interventie voor 
rechtstreeks betrokkenen’ dat bewaard wordt in het dossier bij de vertrouwenspersoon. 

5 Opvolging 

De vertrouwenspersoon blijft ter beschikking van de verzoeker en de andere persoon van de onderneming. 
Is de problematiek ernstig of ontvangt de vertrouwenspersoon signalen dat er geen positieve evolutie is, dan 
is het aangewezen om opnieuw een persoonlijk onderhoud te plannen met de verzoeker, op deze laatste zijn 
vraag. Blijven de feiten voortduren, dan kan ook de verzoeker opnieuw contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon voor een nieuw persoonlijk onderhoud. 

Indien de andere persoon van de onderneming of leidinggevende of werkgever er om vraagt kan een 
activiteitenverslag worden opgesteld . 
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AFSPRAKEN TUSSEN VERZOEKER EN ANDERE PERSO(O)N(EN) VAN DE ONDERNEMING   
(INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE)  

in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk 
(I.3-12 van de codex welzijn op het werk)  

Dossiernummer  
 

VERZOEKER  

Naam  
 

Onderneming  
 

ANDERE PERSOON VAN DE ONDERNEMING  

Naam   Functie 
 

Naam   Functie  
 

INTERVENTIE BIJ ANDERE PERSOON VAN DE ONDERNEMING  

Datum  ___/___20___  Locatie   

Startuur  __u__ Einduur  __u__ 

DEELNEMERS AAN DE INTERVENTIE  

• Verzoeker  

• Andere perso(o)n(en) van de onderneming  

• VP  
OPMERKINGEN:  
  

INHOUD VAN DE INTERVENTIE  

Tijdens het onderhoud   
- heeft de VP zijn rol en de rol van genodigden toegelicht  
- heeft de VP de informele psychosociale interventie toegelicht, met name de “interventie bij andere personen in de 
onderneming”.  
- heeft de VP het doel van de interventie toegelicht   
Doel van de “informele interventie – interventie bij een andere persoon” is dat de ervaren psychosociale risico’s en 
mogelijke maatregelen worden besproken tussen de verzoeker en de andere persoon van de onderneming.   

AFSPRAKEN  

De verzoeker en de andere perso(o)n(en) van de onderneming maken volgende afspraken tijdens de interventie:  
-  
  
-  
  
-  
  
-  
   

WIE VOLGT WAT OP (FACULTATIEF)  

Naam  
 

Functie   

Actie/maatregel  
 

Naam  
 

Functie   

Actie/maatregel  
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1 Fundament van bemiddeling 

Bemiddeling bevat alle activiteiten die erop gericht zijn een geschil tussen twee of meer partijen tot een 
oplossing te brengen met de hulp van een onafhankelijke, onpartijdige derde. 
 
Het verzoeningsproces zoals voorzien in de wetgeving (Codex: Boek I over het welzijn op het werk, 
betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk (I.3-12)) is dus een vorm van bemiddeling. 
Achtereenvolgens wordt overlopen wanneer een interpersoonlijke situatie bemiddelbaar is,  welke de rol is 
van de bemiddelaar en welke de voorwaarden zijn om te bemiddelen. 

1.1 Bemiddelbaarheid van het conflict 

Als bemiddelaar dien je vooreerst na te gaan of bemiddelen de meest aangewezen methodiek is om het 
conflict tussen de betrokken partijen op te lossen. Aan de hand van het model van Glasl wordt nagegaan in 
welk stadium het conflict zich bevindt. De identificatie van het stadium zal de bemiddelaar toelaten om de 
bemiddelbaarheid van het conflict in te schatten. 
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Bemiddelen is mogelijk wanneer het conflict zich in de eerste 2 fasen bevinden.  
In de eerste fase heerst er een meningsverschil tussen de betrokken partijen. Zij gaan echter rationeel om 
met dit conflict en willen zoeken naar een oplossing die uitgaat van een win-win situatie. 
In een tweede fase evolueert het conflict van het rationele naar het emotionele. Er heerst competitiviteit en 
wantrouwen en de persoonlijke aanvallen nemen toe. Er ontstaat een stereotypering en coalitievorming. De 
oplossing die nu gezocht wordt gaat eerder uit naar een win-verlies situatie, met een win voor de eigen partij. 
In deze fase kan het zijn dat er eerst aparte gesprekken dienen plaatst te vinden, alvorens betrokkenen samen 
te laten zitten. Dit omdat de emoties hoog kunnen oplopen.  
In de derde fase is het niet langer meer aangewezen om te bemiddelen. De partijen gaan hier uit van een 
verlies-verlies oplossing. Het conflict is hier louter nog emotioneel. In deze fase is een arbitrage of interventie 
van de werkgever aangewezen. 

1.2 Rol van de bemiddelaar 

Binnen deze context is de vertrouwenspersoon de bemiddelaar. 
 
Er zijn drie belangrijke punten die de bemiddelaar zal afwegen alvorens hij daadwerkelijk als bemiddelaar 
kan optreden: 
 

• Als bemiddelaar kom je tussen partijen die een geschil (een conflict) ervaren. Wat de inhoud of de ernst 
van het geschil is, is voor de bemiddelaar van ondergeschikt belang. Dit geschil kan alle vormen 
aannemen. 
 

• De partijen willen onderling tot een oplossing komen. Als bemiddelaar ga je bijgevolg na of alle partijen 
de wil hebben om het geschil onderling op te lossen. Elke partij heeft daarin de vrije keuze. Een partij kan 
kiezen om vroegtijdig af te haken in een bemiddeling, te berusten in de situatie of andere stappen te 
ondernemen om het geschil te beslechten. Bij het wegvallen van de bereidheid om te bemiddelen bij één 
van de partijen, valt ook het mandaat van de bemiddelaar weg. De bemiddelaar tracht de partijen in een 
bemiddeling een aanvaardbaar compromis te laten vinden, dat door allen gedragen wordt. Het zijn de 
betrokkenen die tot een duurzame en constructieve oplossing dienen te komen. De bemiddelaar creëert 
de voorwaarden om tot deze gedragen oplossing te komen. Een bemiddelaar is bijgevolg een 
procesbegeleider. Dit houdt mede in dat je als bemiddelaar inhoudelijk niets toevoegt, de betrokkenen 
zijn immers eigenaar van het geschil. Je zorgt er voor dat er een oplossing wordt bereikt waar alle partijen 
zich in kunnen vinden. Dit is niet noodzakelijk de beste oplossing, maar wel de oplossing die voor alle 
betrokken partijen het meest bevredigend is. De bemiddelaar is een procesbegeleider die de partijen 
begeleidt naar de minst dure oplossing die het langst zal stand houden. De verantwoordelijkheid voor 
het vinden van een oplossing ligt bijgevolg bij de betrokkenen zelf. Deze oplossing wordt ook wel een 
overeenkomst of engagement genoemd (en niet afspraken zoals bij een onderhandelingsproces). 
 

• De bemiddelaar dient een onafhankelijk, onpartijdige derde te zijn. Dit houdt in dat hij in de ogen van de 
betrokkenen onafhankelijk is. Dit houdt in dat de bemiddelaar geen deel uitmaakt van het geschil, noch 
enig voordeel of nadeel kan ondervinden door de uitkomst van het geschil. De bemiddelaar treedt 
onpartijdig op en mag geen ideologie of waarden promoten. 
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1.3 Voorwaarden om te bemiddelen 

Tijdens de voorbereidende fase dient de bemiddelaar met de betrokken af te toetsen of er wordt voldaan 
aan de voorwaarden om te bemiddelen. Het voldoen aan deze voorwaarden, zal de kans op een geslaagde 
bemiddeling voor de betrokken partijen verhogen. 

1.3.1 Voorwaarden voor de betrokken partijen 

• De partijen erkennen dat er een probleem is. 

• De partijen engageren zich vrijwillig voor het verzoeningsproces, dus zonder dreiging of verplichting. 

• De partijen zijn minimaal bereid om mee te werken aan een constructieve oplossing. 

• De machtsafstand tussen beide partijen is beperkt. 

• Geen van de betrokken partijen heeft al mentaal afscheid genomen van zijn functie. 

• Erkenning van de partijen van de noodzaak van een derde persoon te betrekken. 

• Onpartijdigheid van de bemiddelaar in de ogen van alle partijen, aanvaarding van de bemiddelaar door 
alle partijen en erkenning van zijn wettigheid (bemiddelaar is de meest geschikte om het conflict op te 
lossen). 

 
M.a.w. het is van belang dat beide partijen bereid zijn een “klantrelatie” aan te gaan met de 
vertrouwenspersoon. Bannink beschrijft drie relaties waarin de betrokkenen t.o.v. de bemiddelaar staan: 

• Bezoekers- of vrijblijvende relatie: de persoon is een “bezoeker”/”voorbijganger” Hij komt niet uit eigen 
wil, maar op vraag van iemand. De vertrouwenspersoon gaat proberen een hulpvraag te creëren bij de 
betrokkene. Dit kan door vragen naar de toekomst te stellen. 
 

• Zoekende of klaagtypische relatie: de persoon is een “klager” of “zoeker” Hij beklaagt zich over het 
conflict maar ziet zijn aandeel in het conflict niet. Iedereen rond hem heeft schuld aan het conflict 
behalve hij. De vertrouwenspersoon gaat hierop verder door vragen te stellen naar situaties wanneer 
het conflict er niet was of door gebruik te maken van de mirakel-vraag.  

 
 

• Een consulterende of co-expert klantrelatie: De persoon is een consulterende klant of een co-expert 
klant. Hij ziet zichzelf als deel uitmakend van het conflict en is gemotiveerd om zijn gedrag te veranderen. 

1.3.2 Voorwaarden voor de bemiddelaar 

• De bemiddelaar is in staat het bemiddelingsproces te leiden 

• De bemiddelaar is meerzijdig partijdig: 
o Hij neemt alle partijen serieus; 
o Hij treedt neutraal en onafhankelijk op; 
o En voorkomt aldus partijdigheid. 
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2 Verloop van de verzoeningsprocedure 
Hierna worden de diverse stappen toegelicht conform de oplossingsgerichte bemiddeling en conform het 
wettelijke kader. De vertrouwenspersoon leidt het verzoeningsproces. De vertrouwenspersoon kan ten allen 
tijde beslissen om de procedure stop te zetten van zodra de vertrouwenspersoon merkt dat de voorwaarden 
niet langer vervuld zijn. 

2.1 Eerste contact met verzoeker 

Tijdens het eerste onthaalgesprek worden de belevingen en de ervaren psychosociale risico’s van de 
verzoeker in kaart gebracht. Na dit eerste gesprek kiest de verzoeker ervoor om een verzoening op te starten 
met de betrokken persoon. Zijn uitdrukkelijk akkoord voor deze verzoening wordt schriftelijk vast gelegd in 
het ‘Interventieverzoek’. 

2.2 Voorbereidende fase 

Nadat de verzoeker zich akkoord heeft verklaard met een verzoening wordt een voorbereidende fase 
opgestart. Deze voorbereidende fase heeft verschillende doelen en is een bufferperiode tot de eigenlijke 
verzoening. 

2.2.1 Voorbereiding met de verzoeker 

De vertrouwenspersoon heeft conform de wetgeving de mogelijkheid om af te wegen welke de nuttige en 
relevante informatie is die hij meedeelt aan de betrokken persoon om de verzoening tot stand te brengen. 

Niettemin is noodzakelijk om met de verzoeker af te toetsen wat voor hem de essentie is en welke 
knelpunten hij daadwerkelijk in het verzoeningsgesprek wenst te bespreken. 

Deze voorbereidende fase bevestigt aan de verzoeker dat zoveel met zijn “verzoeningsvraag” wordt rekening 
gehouden om de verzoening tot stand te brengen. Tegelijkertijd heeft dit voorbereidend gesprek ook als doel 
om emoties verder door te werken en de weg naar mogelijke oplossingen te verbreden. Zo nodig worden 
meerdere voorbereidende gesprekken voorzien, zoals beschreven in 2.2.3. 

2.2.2 Individueel gesprek met de betrokken persoon 

In deze voorbereidende fase heeft de vertrouwenspersoon een individueel gesprek met de betrokken 
persoon. Dit is diegene die de verzoeker aanduidt om zich mee te verzoenen. Aan de hand van dit eerste 
gesprek gaat u nagaan of er bereidheid is bij de betrokken persoon om zich te verzoenen met de verzoeker. 
Ook zijn uitdrukkelijk akkoord voor de verzoening wordt schriftelijk vast gelegd in het document ‘Akkoord 
betrokken persoon’. 

Ook dit gesprek heeft als doel om emoties verder door te werken en de weg naar mogelijke oplossingen te 
verbreden. Zo nodig worden meerdere voorbereidende gesprekken voorzien, zoals beschreven in 2.2.3. 
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2.2.3 Verzoeker en betrokken persoon voorbereiden op het verzoeningsgesprek 

Het kan zijn dat er verschillende gesprekken nodig zijn om de partijen voor te bereiden op de verzoening. Dit 
kan al dan niet gepaard gaan met een pendelbeweging tussen de verzoeker en de betrokken persoon door 
de vertrouwenspersoon. 

De partijen moeten immers in staat zijn om met elkaar te communiceren en de emoties mogen bijgevolg niet 
te hevig zijn. Alvorens de vertrouwenspersoon alle partijen samenbrengt gaat hij met elke partij afzonderlijk 
het volgende aftoetsen: 

• Inzicht krijgen in het aard van het geschil; 

• Doelstellingen vastleggen, nagaan wat de behoeften zijn van de betrokkenen en ook de 
verwachtingen, anticiperen op moeilijkheden tijdens de verzoening; 

• De personen informeren over de aard en het verloop van de verzoening 
o Rol van de vertrouwenspersoon 
o Proces van verzoening 
o Doel van verzoening 
o Communicatieregels duiden 
o Neutraliteit van de vertrouwenspersoon 
o Elke partij geeft zijn akkoord om de verzoening op te starten 

Tot slot kan er gevraagd worden aan alle betrokken om zich voor te bereiden op de verzoening: wat willen 
ze bespreekbaar maken en wat is de oplossing voor het ervaren probleem? Deze geschreven samenvatting 
kunnen ze meenemen naar de verzoening. 

Tijdens de voorbereidende fase dient de vertrouwenspersoon met de betrokkenen af te toetsen of zij beiden 
een “klantrelatie” willen/kunnen aangaan en of er wordt voldaan aan de voorwaarden om te bemiddelen. 
Het voldoen aan deze voorwaarden, zal de kans op een geslaagde verzoening voor de betrokken partijen 
verhogen (zie 1.3). 

2.2.4 Maken van afspraken 

Eens verzoeker en betrokken persoon voldoende geïnformeerd zijn en er voldaan is aan de voorwaarden om 
te bemiddelen worden er praktische afspraken gemaakt. De modaliteiten voor de verzoening worden vast 
gelegd: waar, wanneer, wie, etc. 

2.3 Verzoeningsgesprek 

2.3.1 Openingsfase 

Nadat de vertrouwenspersoon het akkoord heeft gekregen van alle partijen start de openingsfase. 

Het opzet 

In een eerste stap 

• Stelt de vertrouwenspersoon zichzelf nogmaals voor. 

• Herhaalt de vertrouwenspersoon de doelstelling van de verzoening. 

• Legt de vertrouwenspersoon nogmaals zijn rol uit. 
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Dit betekent dat de vertrouwenspersoon benadrukt dat het doel is om de dialoog tussen de partijen te 
herstellen, opdat ze terug kunnen samenwerken, doch dat zij zelf instaan voor en een actieve rol dienen te 
spelen in het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersoon waakt over het proces en creëert de 
mogelijkheid om tot oplossingen te komen, maar hij is niet verantwoordelijk voor het resultaat. De 
vertrouwenspersoon benadrukt daarnaast nogmaals zijn onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit. 
Dat wil zeggen dat hij tijdens de verzoening steeds meerzijdig partijdig is: hij stelt zich niet op aan de kant 
van een betrokken persoon, noch van de organisatie, maar hij staat aan de kant van iedereen. 

Voorwaarden bekrachtigen 

In een tweede fase toetst of bevestigt de vertrouwenspersoon met de betrokken partijen de belangrijkste 
voorwaarden: 

• Erkennen ze dat er een probleem is? 

• Zijn ze bereid een oplossing te zoeken? 

• Willen ze dit via een verzoening doen? 

• Aanvaarden ze jou als vertrouwenspersoon? 

Concrete werkafspraak 

Tot slot worden ook nog enkele concrete afspraken gemaakt: 

• De vertrouwenspersoon kan de verzoening stoppen wanneer hij dat nodig acht. 

• De betrokken garanderen discreet te zijn met de informatie verworven tijdens de verzoening. 

• Duidelijke communicatieregels: 
o Spreken vanuit de ik-boodschap: “hoe heb ik de situatie ervaren?” 
o Billijke spreektijd voor alle partijen 
o Aandachtig luisteren naar elkaar 
o Onderbreken vermijden 
o Respect voor de andere: d.w.z. niet beledigen, geen ironie, niet agressief worden 
o Onderscheid maken tussen feiten en interpretatie 

De vertrouwenspersoon wijst tijdens het verzoeningsproces op deze regels, indien deze niet nageleefd 
worden. Indien nodig, zet de vertrouwenspersoon de verzoening stop. 

2.3.2 De verzoeningsfase: oplossingsgerichte bemiddeling 

Een oplossingsgerichte bemiddeling legt de focus op de gewenste uitkomst. Je start dus vanuit het 
eindresultaat. De kernvraag is dan ook: wat verkies je in de plaats van het conflict? Doel is dus niet om een 
doorgedreven probleemanalyse uit te voeren. Tijdens een oplossingsgerichte bemiddeling zal de nadruk 
liggen op de positieve aspecten van het doel en de relatie tussen de betrokkenen. Men gaat op zoek naar 
gezamenlijke oplossingen en men gaat niet langer focussen op de partijen hun problemen en hun verschillen. 
 
Volgende stappen worden ondernomen de verzoening volgens de methode van de “oplossingsgerichte 
bemiddeling”: 

De eerste vraag: volgens de oplossingsgerichte methodiek ga je uit van het eindresultaat. De eerste vraag 
aan beide partijen is dan ook: “wat zal voor jouw het resultaat zijn van deze verzoening?”. Het is mogelijk dat 
de partijen niet meteen op deze vraag gaan antwoorden en het conflict gaan beschrijven. Als 
vertrouwenspersoon luister je dan ook met respect naar het verhaal van alle betrokken partijen. De partijen 
even hun verhaal laten doen zal helpen om de negatieve emoties los te laten. Daarenboven laat het de 
vertrouwenspersoon toe om de feiten en invloeden van het conflict te ontcijferen en hiermee aan de slag te 
gaan om de situatie te veranderen. Een vraag kan zijn om te starten: “Wat is voor jou de kern van het 
probleem?” om daarna verder te gaan met de betrokken partijen over het eindresultaat. 
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Ontwikkelen van een duidelijk gemeenschappelijk doel: in een 2e fase gaat aan de betrokken partijen 
gevraagd worden wat anders zou zijn indien het conflict er niet meer zou zijn. Dit wordt ook wel eens de 
mirakel-vraag genoemd: “Beeld je in dat vanavond een mirakel gebeurt en het conflict, waarvoor jullie nu 
samen zitten, is opgelost. Je bent je zelf niet bewust van het mirakel want je bent aan het slapen. Hoe zou je 
de volgende ochtend op het werk merken dat er een mirakel is gebeurd? Wat zou anders zijn (tussen jullie)? 
Hoe manifesteert zich dit doorheen de dag?”. Indien geen gemeenschappelijk doel gevonden wordt, is 
verzoening niet langer meer aangewezen. 

De motivatie om te veranderen nagaan: als vertrouwenspersoon ga je bij alle betrokken partijen nagaan wat 
hun motivatie is om te veranderen en hierop verder werken. De verzoeker en betrokken persoon dienen 
beiden bereid te zijn om een klantrelatie aan te gaan. 

Verkennen van de uitzonderingen: er wordt aan de betrokkenen gevraagd wanneer de uitzonderingen zich 
voordoen en wat de oorzaak is van deze uitzonderingen. “Wat loopt er reeds goed in de samenwerking?” Er 
kan ook gevraagd worden wanneer bijvoorbeeld het gemeenschappelijk doel wel al bereikt is, en wat de 
condities waren van deze situaties om dit te bereiken. “Wanneer deed het probleem zich niet of minder 
voor?”; “Wat was anders aan deze situatie?” 

Polsen naar de competenties/resources bij de betrokkenen: de vertrouwenspersoon gaat de betrokken 
partijen proberen te ‘empoweren’ door te vragen hoe ze tot deze uitzonderingssituaties zijn gekomen. “Hoe 
deed je dat?”; “Wat kan ik zelf doen om het conflict op te lossen?” 

Schalen: de vertrouwenspersoon gaat vragen aan de betrokken partijen de huidige samenwerking te schalen, 
de samenwerking na de eerste bemiddeling te schalen en toekomstige samenwerking te schalen. 

2.3.3 Afsluitfase 

Op het einde van de verzoening wordt er steeds afgesloten met feedback van de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon benadrukt de positieve elementen en de zaken die de betrokken partijen momenteel 
al reeds ondernemen om het conflict op te lossen. Dit heeft als doel positief gedrag te bekrachtigen. 
Daarnaast doet de vertrouwenspersoon suggesties naar de domeinen waar nog op moet gewerkt worden. 
Als ze hun doel willen bereiken zullen deze domeinen ook de nodige aandacht moeten krijgen van de 
betrokken partijen. Er wordt ook gevraagd aan de betrokken partijen om aan te geven hoe ver ze nog van 
hun gemeenschappelijk doel verwijderd zijn. Dit kan door te schalen van 0-10, met 10 als het doel is bereikt 
en 0 als de slechts mogelijke situatie. Tot slot worden de gemaakte engagementen geformaliseerd in een 
document ‘Engagementsverklaring’. Er wordt aan alle betrokken partijen gevraagd of een volgend 
verzoeningsgesprek nodig is en dan wordt de opvolging verder besproken. 

2.3.4 Bijzondere situaties 

2.3.4.1 De caucus 

Het kan zijn dat een afzonderlijk gesprek met de partijen nodig is tijdens de verzoening: 

• Indien de emoties te hoog oplopen. 

• De partijen niet meer constructief meezoeken naar een oplossing. 

• Indien vrijuit spreken niet lukt voor één van de partijen. 

• Bij delicate informatie. 

Doel is evenwel altijd om de partijen terug samen te zetten. Doel is niet om de vertrouwenspersoon voor 
zich te winnen. 
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Indien de voorwaarden niet langer vervult zijn om tot verzoening te komen, is de stopzetting van de 
verzoeningsprocedure aangewezen. 

2.3.4.2 Eventuele anderen aanwezig bij het verzoeningsgesprek en hun rol 

Soms is het nuttig en wenselijk dat andere personen deelnemen aan het gesprek. Belangrijk is evenwel dat 
dit in de voorbereidende fase goed wordt doorgesproken en voorbereid is met de deelnemers aan het 
verzoeningsgesprek. De aanwezigheid en eventuele tussenkomst van een andere partij vereist het akkoord 
van de verzoeker en de betrokken persoon. 
 

• Leidinggevende 
De aanwezigheid van een lid van de hiërarchische lijn kan waardevol en zelfs cruciaal zijn indien dit nodig 
blijkt. Problemen in de arbeidsverhouding ontspringen vaak uit onduidelijkheid of ongelijkheid binnen de 
arbeidsinhoud (taak), de arbeidsvoorwaarden en/of –omstandigheden. Wanneer verzoeker en betrokken 
persoon hun relaas hebben gedaan, kan de leidinggevende in de fase van dialoog verduidelijking brengen 
door de belevingen in een organisatorische context te plaatsen of kan de leidinggevende mee nadenken over 
mogelijke oplossingen. 
 
De (direct) leidinggevende is vaak op de arbeidsplaats aanwezig en kan het gedrag van de betrokkenen 
observeren, nagaan of ze respectvol met elkaar omgaan en bijsturen indien nodig. De hiërarchie kan 
opvolgen of de beide partijen de gemaakte afspraken effectief nakomen. 
 

• Syndicaal afgevaardigde 
De verzoeker en de betrokken persoon kunnen zich laten bijstaan door een syndicaal afgevaardigde. Bij de 
inleiding zal het van belang zijn om te verduidelijken dat de betrokkenen zelf vrijuit moeten kunnen praten, 
zonder dat ze beïnvloed worden. De syndicaal afgevaardigde heeft doorgaans dus een eerder observerende 
rol. 

2.4 Opvolgfase 

In overleg met de betrokkenen ga je na een bepaalde periode de partijen contacteren en de verzoening 
opvolgen. Je gaat na wat goed en minder goed voor hen loopt na de verzoening. Je gaat het engagement 
overlopen en kan vragen om opnieuw het gemeenschappelijk doel te schalen volgens bereikt of niet bereikt. 
Indien nodig wordt er opnieuw een afspraak gemaakt en een nieuwe verzoening ingepland. 
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1 Persoonlijke gegevens    
Gegevens werknemer (naam, leeftijd, directe chef, afdeling, functie, anciënniteit in bedrijf, anciënniteit in 
functie,...) 

2 Zichzelf voorstellen in de hoedanigheid van functie van VP 
• De VP legt zijn of haar rol als VP binnen de onderneming uit.  

• De VP preciseert dat hij/zij verbonden is aan het beroepsgeheim en dat hij/zij handelt op neutrale 
en autonome wijze. 

• Maak zo nodig ook het verschil duidelijk in deontologie en methodologie tussen uw ‘normale 
functie’ en uw rol als VP.  
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3 Melding van verzoek tot informele interventie 
<NAAM  VERZOEKER>  heeft  mij  in mijn  rol van vertrouwenspersoon gecontacteerd. Hij/zij  heeft een  
informele interventie  opgestart  om  een  problematische situatie / ongewenst gedrag / ... aan te kaarten. 
Hij/zij vermeldde u als degene die aan de problematische situatie / ongewenst gedrag / ... veroorzaakt. 
  
Vaak  is  dit  een  delicaat  punt.  De  betrokken  persoon  voelt  zich  aangevallen  en  dit  kan  tal  van  
reacties teweeg brengen. Stel hem gerust door uit te leggen dat we binnen het informele kader zitten, dat er 
zoveel mogelijk  zal  gewaakt  worden  over  de  vertrouwelijkheid,  dat  u  als  vertrouwenspersoon  garant  
staat  voor een onpartijdige benadering, dat het de bedoeling is om als volwassen mensen de problemen uit 
te klaren, dat hij evenveel recht heeft op zijn waarheid en dat hij deze nu kan verwoorden,.... 

4 Het feitenrelaas van de verzoeker toetsen 
• Ervaart u problemen op het werk met <NAAM VERZOEKER>? Zo ja, geef een beschrijving van deze 

probleemsituatie, zoals u ze percipieert. 

• Wat is volgens u de inhoud van de melding? 

• Ik zal samen met u de feiten overlopen die hij/zij aanklaagt. U krijgt telkens de kans om hierop te  
reageren. 

5 Reactie en intentionaliteit  
• Welke gevoelens of gedachten maakt deze melding bij u los? 

• Op welke manier lijdt u zelf onder de spanningen?  

• Was u er zich op een bepaald ogenblik van bewust dat uw gedrag storend of kwetsend ervaren  
werd door <NAAM VERZOEKER>?  

 
=> Indien ja:  
• Hoe kwam je tot dit besef? 
• Hoe heb je daarna geprobeerd om jouw gedrag aan te passen? 
 

6 Getuigen of omstaanders 
• Zijn er collega’s die aanwezig waren tijdens de gebeurtenissen? 
• Hoe stellen ze zich op (ze blijven passief of ze reageren en hoe reageren ze?)? 

 

7 Uitlokkende en de versterkende factoren 
Voorbeeldvragen: 

• Welke is volgens u de belangrijkste oorzaak? 

• Wanneer is de problematiek begonnen? 

• Wanneer is de situatie merkbaar verslechterd? 

• Wat heeft ertoe bijgedragen dat de situatie is geëscaleerd?  
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Voorbeelden van factoren: verandering van baas, verandering van taakinhoud, personeelswissel, lange 
periode van afwezigheid, verandering in het persoonlijke leven, herstructurering, onzekere toekomst van het 
bedrijf,.... 
 

8 Gedragsstrategie en oplossingsgerichtheid 
• Wat zou u zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren? 
• Wat heeft u effectief zelf al ondernomen? 
• Zou u bereid zijn om met (naam verzoeker) in alle openheid te praten en om samen te zoeken naar 

een manier om beter met mekaar om te gaan om de samenwerking te verbeteren? 
• Waarin ligt volgens u de oplossing? 
• Wie kan volgens u helpen om deze oplossing te bereiken? 

 

9 Afspraken voor het verdere verloop 
• Maak duidelijk wat u wel of niet kan doen 

• Licht het verder verloop toe van de interventie 

• Maak concrete afspraken over de volgende stappen 

• Verwijs door indien nodig naar interne of externe diensten, hulpverlening, ... 

• Vraag uitdrukkelijk het akkoord tot de volgende stappen en dus ook akkoord tot verzoening. 
Uitdrukkelijk nota nemen van het akkoord (of niet akkoord). 

• Bespreek ook hoe de betrokken persoon zich kan opstellen tegenover de verzoeker indien ze elkaar 
tijdens het verloop van de informele interventie zouden kunnen ontmoeten. 

 
Voorbeeld: 
“Ik kan u aanraden om niet zelf op <NAAM VERZOEKER> af te stappen om het probleem uit te klaren. 
Neemt <NAAM VERZOEKER> zelf het initiatief, dan doet u er goed aan om te zeggen dat u bereid bent om er 
in alle openheid over te praten maar dat u het niet de plaats of het moment vindt. U kan dan voorstellen om 
eerstdaags een gesprek samen met de vertrouwenspersoon te plannen, op een rustig moment en op een 
plaats die vertrouwelijkheid garandeert.  
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AKKOORD VAN BETROKKEN WERKNEMER TOT VERZOENING  
Informele interventie  

in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  
(I.3-12 van de codex welzijn op het werk)  

Dossiernummer    

ONDERHOUD MET BETROKKEN WERKNEMER   

Datum  ___/___/20____  
  

Startuur   ____u____  Einduur   ____u____  
  BETROKKEN WERKNEMER  

CONTACTGEGEVENS  

Naam    

Email    Adres    

Telefoon    
  Onderneming    
  INHOUD ONDERHOUD  

Tijdens het onderhoud   
- heeft de VP de elementen constitutief voor het verzoeningsproces toegelicht  
- is de betrokken werknemer geïnformeerd over het wettelijke kader m.b.t. de psychosociale interventies  
- is de betrokken werknemer ingelicht over het verloop van het verzoeningsproces  
Voor bijkomende informatie kan de werknemer de brochures en de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) raadplegen (www.werk.belgië.be).  

VERZOENING  
Voorafgaand aan het verzoeningsproces voert de VP een individueel gesprek met beide betrokken werknemers. Het 
akkoord voor medewerking aan de verzoening wordt aan beide partijen gevraagd en is vereist om tot een verzoening 
te kunnen over gaan. Vervolgens faciliteert de VP het verzoeningsgesprek tussen beide partijen. De VP garandeert 
hierbij een onpartijdige en neutrale houding tijdens de tussenkomst. Het verzoeningsgesprek beoogt als 
eindresultaat dat er een wederzijds akkoord wordt opgemaakt. Dit akkoord omvat de afspraken tussen de partijen 
waartoe alle betrokkenen zich verbinden.  

REEDS ONDERNOMEN STAPPEN DOOR DE BETROKKEN WERKNEMER  

☐ Bijstand gevraagd aan de hiërarchische lijn/verantwoordelijke  

☐ Informele psychosociale interventie door vertrouwenspersoon: 

☐ gesprekken  ☐ verzoening  ☐ interventie andere persoon 

☐ Andere:  

PERSOON DIE DE VERZOENING AANVRAAGT (VERZOEKER)  

Naam    

Onderneming    

AKKOORD VAN BETROKKEN PERSOON TOT VERZOENING  

☐ JA    ☐ NEEN    Motivatie/toelichting:   

AKKOORD   

Betrokken werknemer  VP  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  

Gelezen en goedgekeurd  
  
  
  
(handtekening)  
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ENGAGEMENTSVERLARING TUSSEN BEIDE PARTIJEN (INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE)  
in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk  

(I.3-12 van de codex welzijn op het werk) 

Dossiernummer    

VERZOEKER  

Naam    Onderneming   

BETROKKEN PERSOON  

Naam    Onderneming   

VERZOENINGSGESPREK  

Datum  ___/___/20___  Locatie   

Startuur  ___u___  Einduur  __u__ 

DEELNEMERS AAN DE INTERVENTIE  

• Verzoeker  

• Betrokken persoon  

• VP  
OPMERKINGEN:  
  

INHOUD  

Tijdens het onderhoud   
- heeft de VP zijn rol en de rol van de nodigden toegelicht  
- heeft de VP de informele psychosociale interventie toegelicht, met name de “de verzoening”.  
- heeft de VP het doel van de interventie toegelicht   
Het verzoeningsgesprek beoogt als eindresultaat dat er een wederzijds akkoord wordt opgemaakt. Dit akkoord omvat 
de afspraken tussen de partijen waartoe de partijen zich verbinden.  

AFSPRAKEN  

Beide partijen drukken hun engagement uit om respectvol met mekaar om te gaan.   
Met dit doel maken ze de volgende concrete afspraken:  
-  
  
-  
  
-  
   
WIE VOLGT WAT OP (FACULTATIEF)  

Naam    functie 
 

Actie/maatregel    

Naam    functie 
 

Actie/maatregel    
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Steekkaart voor opmaak van gegevens  

jaarverslag van IDPB 2015  

1 Steekkaart 

1.1 Inlichtingen betreffende de incidenten van psychosociale aard  
Die rechtstreeks werden gemeld aan de VP en waarvoor de VP interventies(s) verrichtte. 
 
Aantal psychosociale interventies =____ (som van 1.1 en 1.2)  
Dit is het totaal aantal interventies (aantal voorafgaande fases + aantal informele interventies) 
 

1.1.1 Aantal “voorafgaande fase” (luister- en informatiefase)  
Aantal voorafgaande fase    
(voor deze dossiers is geen interventieverzoek opgemaakt en werd de 
interventie na deze fase afgesloten)   

Aantal   

voorafgaande fase (de luister- en informatiefase voorafgaand aan 
een eventuele interventie, strikt gezien het eerste en enige gesprek met de 
VZ die de VP heeft gehad) op deze voorafgaande fase volgde geen interventie)   

   

 

1.1.2 Aantal informele interventies  
Aantal volgens aard van de informele interventie    
Informele interventie is gevraagd en het schriftelijke interventieverzoek 
is opgemaakt  (wordt niet meer geteld bij “voorafgaande fase”)   

Aantal   

Gesprekken (alle bijkomende gesprekken met VZ na voorafgaande fase)      
Interventie bij een andere persoon (VP modereert gesprek tussen VZ en AP)      
Verzoening met betrokken personen (Facilitatie door VP tussen  VZ en BP)    

   

1.2 Inlichtingen betreffende het register OGGW door derden  
Totaal aantal geregistreerde feiten =____  

 
Aard van de feiten   Aantal   

Lichamelijk geweld      
Psychisch geweld      
Pesterijen      
Ongewenst seksueel gedrag      
Andere:      
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2 Toelichting 
 
Illustraties die je helpen bij het invullen van de steekkaart.  
 

Voorbeeld 1 
2 VZs komen samen voor een eerste gesprek: beide VZs klagen de situatie aan binnen hun dienst. De 
VP licht de informele interventies toe. 1 VZ heeft voldoende met het eerste gesprek, 
de andere VZ wil dat de VP een interventie organiseert bij iemand van de hiërarchie.  
Steekkaart? 
Dit is 1 “voorafgaande fase” + 1 “interventie bij een andere persoon”  
 

Voorbeeld 2 
2 VZs van dezelfde dienst komen afzonderlijk voor een eerste gesprek: De VZs klagen afzonderlijk over de 
‘manke’ collegialiteit binnen de dienst. Ze wensen echter beiden geen interventie op te starten.  
Steekkaart? 
Dit zijn 2 voorafgaande fases.  
 

Voorbeeld 3  
Een VZ geeft na de voorafgaande fase aan nog bijkomende gesprekken te willen. Hierop volgend heeft deze
 VZ nog 3 gesprekken met de VP. Na het derde gesprek stelt de VP voor aan de VZ voor om contact 
op te nemen met het CAW.  
Steekkaart? 
Dit is 1 informele psychosociale interventie “gesprekken”  
 

Voorbeeld 4  
Zelfde VZ als case C vraagt daarna een verzoening aan bij dezelfde VP.  
Steekkaart? 
Dit is een bijkomende informele interventie “verzoening” en dus één extra psychosociale interventie wordt 
opgenomen voor dezelfde persoon. 

 
Voorbeeld 5 
Een van de VZ uit voorbeeld 2 besluit om zijn licht nog eens op te steken bij een ander VP. Hij verzwijgt dat 
hij al bij een ander VP is te rade gegaan. Hij vraagt een mutatie aan naar een andere dienst en wil hiervoor 
samen zitten met iemand van HR. De VP neemt contact op met een medewerker van HR. 
Steekkaart? 
Dit is een “interventie bij een andere persoon”. 
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Register OGGW door derden 
 
Afkortingen: 
OGGW: ongewenst grensoverschrijdend gedrag (lichamelijk geweld, psychisch geweld, pesterijen, 

ongewenst seksueel gedrag)  

VP: vertrouwenspersoon  

PA-Psy: preventieadviseur psychosociale aspecten  

IDPB: interne dienst voor preventie en bescherming  

IPA: interne preventieadviseur 
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1 Toelichting 

1.1 Opzet van het register 
Dit register is bestemd voor werknemers die bij de uitvoering van hun werk in contact treden met andere 
personen op de arbeidsplaats. Inzonderheid gaat het om klanten, leveranciers, dienstverleners, leerlingen 
en studenten en personen die uitkeringen genieten. 
 
Wanneer een werknemer het voorwerp wordt van feiten van grensoverschrijdend gedrag (pesten, geweld, 
ongewenst seksueel gedrag) gesteld door deze derden, kan hij een verklaring laten acteren in dit register. 
 
Het register moet worden beschouwd als een van de instrumenten om een analyse te maken van de risico’s 
op psychosociale aspecten bij contact met derden. Daaruit kan de werkgever dan maatregelen distilleren 
ter preventie van en bescherming tegen deze risico’s. 
 

1.2 Jaarlijkse rapportering en evaluatie 
In het jaarverslag van de IDPB wordt het aantal geregistreerde feiten volgens de aard van het OGGW 
(lichamelijk geweld, psychisch geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, andere) opgenomen. 
 
De feiten ingeschreven in het register worden ook mee in rekening genomen bij de jaarlijkse evaluatie van 
de preventiemaatregelen zodat het preventiebeleid op geregelde basis kan bijgestuurd worden. 
 

1.3 Inhoud 
Het register bevat de verklaringen van de werknemers. Deze verklaringen bevatten minimaal: 

• de datum van de verklaring 

• een beschrijving van de feiten 

• de aard van de feiten (lichamelijk geweld, psychisch geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag 
of andere) 

• de data waarop ze zich voordeden 

• de identiteit van de werknemer wordt niet vermeld, tenzij de werknemer instemt. 
 
Rekening houdend met de informatie die minimaal in het jaarverslag van de IDPB moet opgenomen 
worden, stellen we een voorbeeld voor (zie model 1). 
In functie van het opstellen van preventiemaatregelen (en de jaarlijkse bijsturing ervan) kan het evenwel 
nuttig zijn om andere elementen toe te voegen (zie model 2). 
 

1.4 Bewaring en toegang 
Het register wordt intern bijgehouden door de VP of de PA-Psy. Het wordt bijgehouden door de IDPB indien 
de PA-Psy deel uitmaakt van een externe dienst en er geen enkele VP werd aangeduid.  
Alleen de werkgever, de IPA, de VP en de PA-Psy hebben toegang tot het register. Het wordt ter 
beschikking gehouden van het Toezicht op het Welzijn. 
De verklaringen worden opgenomen in het register gedurende 5 jaren, te rekenen vanaf de dag dat de 
werknemer deze verklaringen heeft laten optekenen. 
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2 Voorbeelden van register 
Afhankelijk van de wijze waarop de werknemers hun verklaring kunnen laten optekenen bij de 
vertrouwenspersoon (vb formulier, mail, online, gesprek, …) wordt de vorm van het register aangepast. 
Belangrijk is evenwel dat de vertrouwelijkheid en de toegelaten toegang tot het register wordt 
gerespecteerd. 
 
Welke elementen de onderneming minimaal wenst op te nemen zal de inhoud van de verklaringen 
bepalen. 
Hieronder worden enkele voorbeelden geschetst welke naar believen aangepast kunnen worden. 
 

2.1 Model 1 – minimaal volgens de wetgeving 

2.1.1 Voorbeeld 1 (individuele verklaringen – formulier) 

 
 

  

Verklaring van feiten door derden  
Datum van de verklaring: 
Identiteit van de werknemer: 

❑ Wenst anoniem te blijven 

❑ Stemt in met vermelding identiteit  Naam: … 

 
Datum van het feit/de feiten: 
Aard van de feiten: 

❑ lichamelijk geweld 

❑ psychisch geweld 

❑ pesterijen 

❑ ongewenst seksueel gedrag 

❑ andere 

 
Beschrijving van de feiten: 
… 
 
Deze verklaring maakt deel uit van het register van feiten voor derden van de onderneming XXX. Dit register wordt 
bijgehouden door de vertrouwenspersoon (of interne preventieadviseur bij ontstentenis van een 
vertrouwenspersoon). 
Alleen de werkgever, de interne preventieadviseur, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de 
vertrouwenspersoon hebben toegang tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht 
belaste ambtenaar. 
De bewaartermijn van deze verklaring is 5 jaar te rekenen vanaf de dag dat de verklaring werd opgetekend. 
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2.1.2 Voorbeeld 2 (overzichtstabel) 

 

Rang
-nr 

Datum van 
verklaring 

Beschrijving 
van de feiten 

Datum 
waarop feiten 
plaatsvonden 

Aard van de feiten 

Lichamelijk 
geweld 

Psychisch 
geweld 

Pesterijen Ongewenst 
seksueel gedrag 

Andere 

1         

2         

3         

4         

(…)         

 
 

2.2 Model 2 – uitgebreider  
Voorbeeld van individuele verklaring (formulier) 
 
Verklaring van feiten door derden 
Datum van de verklaring:… 
 
Kenmerken van de feiten 
Datum van het feit/de feiten: 
Aard van de feiten: 

❑ Ongewenst grensoverschrijdend gedrag 

o lichamelijk geweld 

o psychisch geweld 

o pesterijen 

o ongewenst seksueel gedrag 

❑ Andere: 

o arbeidsinhoud 

o arbeidsorganisatie 

o arbeidsvoorwaarden 

o arbeidsomstandigheden 

o interpersoonlijke relatieandere 

o andere: … 

Beschrijving van de feiten: 
… 
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Site, regio, locatie van de feiten: 

❑ … 

 
Specifieke plaats: 

❑ Openbare weg 

❑ Parking van onderneming 

❑ kantoor 

 
Andere relevante elementen in functie van onderneming?: 

❑ … 

 
Kenmerken van derde aan wie de feiten worden toegeschreven 
Naam van derde die feiten pleegde: 

❑ onbekend 

❑ … 

Type derde: 
❑ Onbekend 

❑ Zelfstandige 

❑ Bezoeker 

❑ Interimmer 

❑ Tewerkgesteld bij onderneming … 

❑ … 

 
Identiteit derde: 

❑ Onbekend 

❑ Naam: … 

 
Sexe van derde: 

❑ Man 

❑ Vrouw 

❑ Onbekend 

 
Functie van derde: 

❑ … 

 
Andere relevante elementen in functie van onderneming?: 

❑ … 
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Kenmerken van werknemer die de feiten meldt 
Identiteit van de werknemer (melder): 

❑ Wenst anoniem te blijven 

❑ Stemt in met vermelding identiteit → Naam: … 

 
Sexe van melder: 

❑ Man 

❑ Vrouw 

❑ Onbekend 

 
Functie van melder: 

❑ … 

 
 
Andere relevante elementen in functie van onderneming?: 

❑ … 

 
Deze verklaring maakt deel uit van het register van feiten voor derden van de onderneming XXX. Dit register 
wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon (of interne preventieadviseur bij ontstentenis van een 
vertrouwenspersoon). 
Alleen de werkgever, de interne preventieadviseur, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de 
vertrouwenspersoon hebben toegang tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met het 
toezicht belaste ambtenaar. 
De bewaartermijn van deze verklaring is 5 jaar te rekenen vanaf de dag dat de verklaring werd opgetekend. 
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