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Oefening:

PSR en OGGW in jouw 

onderneming? 

2

Instructies: Reflecteer op deze zin
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Instructies: Reflecteer over deze zin in het "Reflection" -

forum

4

▪ Sluit jouw definitie aan bij de definitie van de onderneming?

▪ In welke mate wordt er rekening gehouden met factoren die buiten de 

arbeidscontext liggen om een problematische situatie als PSR of OGGW 

te beschouwen?

▪ In welke mate wordt mee in rekening genomen dat er sprake moet zijn 

van een ‘objectief gevaar’? Hoe wordt deze bepaald in de onderneming?

Instructies: Na de opleidingsdag kan je verder reflecteren

over volgende vragen.
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Oefening:

Wie is wie in uw bedrijf?

2

Wie zijn de actoren in kader van psychosociaal welzijn?

WG

VP

PA-Psy

PA-AA

IPA/IDPB

CPBW

WN

HL

Ondersteunende diensten 
vb HR, Quality, Facility, IT, …

OR

1
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Ken jij de actoren in jouw onderneming?

• Ik ken meer dan 5 actoren →

• Ik ken tussen 3 en 5 actoren →

• Ik ken minder dan 3 actoren →

Instructies: Kies de emoticon die bij je antwoord past.

4

Instructies:

Vul individueel het schema "Wie is wie?” aan voor uw bedrijf 

op psychosociaal niveau.

• Kent u alle actoren?

• Zo nee, hoe kunt u aan de aanvullende informatie komen?

Een individuele oefening voor na de opleidingsdag

3
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Oefening: Reflectie over de 

nuttige en relevante

informaties voor de VP?

2

• AR

▪ Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van diverse sleutelactoren beschreven?

▪ Psychosociale interventies?

▪ Register OGGW door derden?

▪ Bijstand na geweld door derde?

• Visie, missie, waarden

• Organigram, bedrijfsstructuren

Instructies: Reflecteer na de opleidingsdag verder over deze vragen.
- Welke informatie is in jouw onderneming relevant en pertinent?
- Waar of bij wie kan je de informatie terugvinden?

1
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• Beleidsdocumenten, instructies, procedures, …

• (Sociale) overlegstructuren

• Ethische code, gedragscode, …

• Bijstand, hulpverlening, coaching, …

▪ Bij ervaren PSR en eventuele schade als gevolg ervan

▪ Specifiek na OGGW (intern/extern)

Instructies: Reflecteer na de opleidingsdag verder over deze vragen.
- Welke informatie is in jouw onderneming relevant en pertinent?
- Waar of bij wie kan je de informatie terugvinden?

4

• Aanverwante thematieken

▪ Alcohol- en drugsbeleid

▪ Diversiteitsbeleid, anti-discriminatiecode, omgang met verschillende culturen/generaties/…

▪ …

• Waar te vinden?

▪ Ad valvas

▪ Intranet

▪ Documenten

▪ Bepaalde diensten, functies, …

Instructies: Reflecteer na de opleidingsdag verder over deze vragen.
- Welke informatie is in jouw onderneming relevant en pertinent?
- Waar of bij wie kan je de informatie terugvinden?
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Oefening : Hoe ervaar je de rol 

van VP in jouw onderneming?

2

Instructies: Reflecteer over deze vraag in het forum

1
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Instructies: Reflecteer over deze vraag in het forum

4

Instructies : Reageer op deze zinnen met de emoticons.

Uw antwoorden zijn meestal "ja"

Uw antwoorden zijn meestal "nee"

Je antwoorden zijn "ik weet het niet"
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▪ Is de rol verankerd binnen een gedragen psychosociaal welzijnsbeleid 

waarbij primaire preventie prior is? 

▪ - Als er richtlijnen/verduidelijking m.b.t. PSR/OGGW zijn (vb AR, waarden, 

ethische code, charter, …) leven deze dan ook in het bedrijf of bestaat het 

slechts ‘op papier’? 

▪ Neemt de VP deel aan het CPBW?

▪ Hoe en met wie verloopt de samenwerking om je rol als VP te vervullen?

Instructies : Reflecteer individueel en na deze opleidingsdag

over volgende vragen. 
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Oefening : PSR inschatten

2

Instructies:

2 verschillende situaties worden voorgelegd:

1) Geef voor elke situatie aan welke arbeidsfactoren de

situatie beïnvloeden (5A)

2) Voor elke situatie aan

• Evalueer of het PSR of OGGW is

• Schat het type ‘relationeel leed’ in

1
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Situatieschets Pierre
• Pierre stelt dat een collega hem in diskrediet wil brengen. Deze

collega heeft dezelfde functie als Pierre.

• Pierre zegt steeds de minste leuke taken te krijgen en sommige
opdrachten zouden hem zelfs afgepakt worden. Hij vindt nochtans
dat hij voldoende bekwaam is en wil een gelijkwaardige
taakverdeling.

• Pierre zegt dat hij al geprobeerd heeft om dit te bespreken, maar die
pogingen leidden niet echt tot een oplossing. Pierre en zijn collega
praten nog nauwelijks met elkaar.

• Hij weet niet goed hoe hij dit verder moet aanpakken. Pierre vraagt
of het mogelijk is een gesprek te organiseren tussen hem en de
collega onder de begeleiding van de VP.

4

Situatieschets Pierre

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

Arbeids-

voorwaarden

Arbeids-

omstandigheden
Arbeidsinhoud

Interpersoonlijke 

relaties

Arbeidsorganisatie

• Pierre stelt dat een collega hem in diskrediet wil brengen. Deze collega heeft dezelfde
functie als Pierre.

• Pierre zegt steeds de minste leuke taken te krijgen en sommige opdrachten zouden hem
zelfs afgepakt worden. Hij vindt nochtans dat hij voldoende bekwaam is en wil een
gelijkwaardige taakverdeling.

• Pierre zegt dat hij al geprobeerd heeft om dit te bespreken, maar die pogingen leidden niet
echt tot een oplossing. Pierre en zijn collega praten nog nauwelijks met elkaar.

• Hij weet niet goed hoe hij dit verder moet aanpakken. Pierre vraagt of het mogelijk is een
gesprek te organiseren tussen hem en de collega onder de begeleiding van de VP.
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Situatieschets Pierre
• Pierre stelt dat een collega hem in diskrediet wil brengen. Deze collega heeft dezelfde

functie als Pierre.

• Pierre zegt steeds de minste leuke taken te krijgen en sommige opdrachten zouden hem
zelfs afgepakt worden. Hij vindt nochtans dat hij voldoende bekwaam is en wil een
gelijkwaardige taakverdeling.

• Pierre zegt dat hij al geprobeerd heeft om dit te bespreken, maar die pogingen leidden niet
echt tot een oplossing. Pierre en zijn collega praten nog nauwelijks met elkaar.

• Hij weet niet goed hoe hij dit verder moet aanpakken. Pierre vraagt of het mogelijk is een
gesprek te organiseren tussen hem en de collega onder de begeleiding van de VP.

• Welk gevaar (PSR/OGGW) schat je in? 

• Betreft het een “situatie van relationeel leed”, zo ja schat het type in 

volgens relatietype en uitingsniveau

6

2 Situatieschets Katrien 
• Katrien is 25 jaar en is cum laude afgestudeerd in de literaire

wetenschappen. Ze vindt haar droom-job bij de lokale radio. Katrien is
enthousiast en investeert veel energie en tijd in haar werk. Haar
werkgever lijkt evenwel niet tevreden. Hij zegt geregeld dat Katrien
“belachelijk perfectionistisch” is. In het bijzijn van collega’s worden
haar projecten vaak in het belachelijke getrokken.

• Katriens vertrouwen raakt meer en meer zoek.

• Ook de collega’s begrijpen de baas niet en zeggen haar in vertrouwen
dat haar projecten wel van voldoende kwaliteit zijn. Katrien blijft
haar inzetten om superieure kwaliteit te leveren in de hoop dat de
aanvallen van haar baas stoppen.

• Ze ontwikkelt echter slaapproblemen en spierpijnen. Ze valt
uiteindelijk uit wegens ziekte. Een aantal keren hervat ze het werk,
maar valt snel weer ziek. Bij elke korte werkhervatting ondergaat ze
opnieuw persoonlijke aanvallen vanwege de baas die ondertussen ook
openlijk haar ontslag aankondigt. Ze kan dit niet langer volhouden en
zoekt externe hulp.

5
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2 Situatieschets Katrien 
• Katrien is 25 jaar en is cum laude afgestudeerd in de literaire wetenschappen. Ze vindt haar droom-job bij

de lokale radio. Katrien is enthousiast en investeert veel energie en tijd in haar werk. Haar werkgever lijkt
evenwel niet tevreden. Hij zegt geregeld dat Katrien “belachelijk perfectionistisch” is. In het bijzijn van
collega’s worden haar projecten vaak in het belachelijke getrokken.

• Katriens vertrouwen raakt meer en meer zoek.

• Ook de collega’s begrijpen de baas niet en zeggen haar in vertrouwen dat haar projecten wel van
voldoende kwaliteit zijn. Katrien blijft haar inzetten om superieure kwaliteit te leveren in de hoop dat de
aanvallen van haar baas stoppen.

• Ze ontwikkelt echter slaapproblemen en spierpijnen. Ze valt uiteindelijk uit wegens ziekte. Een aantal
keren hervat ze het werk, maar valt snel weer ziek. Bij elke korte werkhervatting ondergaat ze opnieuw
persoonlijke aanvallen vanwege de baas die ondertussen ook openlijk haar ontslag aankondigt. Ze kan dit
niet langer volhouden en zoekt externe hulp.

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

Arbeids-

voorwaarden

Arbeids-

omstandigheden
Arbeidsinhoud

Interpersoonlijke 

relaties

Arbeidsorganisatie
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2 Situatieschets Katrien 
• Katrien is 25 jaar en is cum laude afgestudeerd in de literaire wetenschappen. Ze vindt haar droom-job bij

de lokale radio. Katrien is enthousiast en investeert veel energie en tijd in haar werk. Haar werkgever lijkt
evenwel niet tevreden. Hij zegt geregeld dat Katrien “belachelijk perfectionistisch” is. In het bijzijn van
collega’s worden haar projecten vaak in het belachelijke getrokken.

• Katriens vertrouwen raakt meer en meer zoek.

• Ook de collega’s begrijpen de baas niet en zeggen haar in vertrouwen dat haar projecten wel van
voldoende kwaliteit zijn. Katrien blijft haar inzetten om superieure kwaliteit te leveren in de hoop dat de
aanvallen van haar baas stoppen.

• Ze ontwikkelt echter slaapproblemen en spierpijnen. Ze valt uiteindelijk uit wegens ziekte. Een aantal
keren hervat ze het werk, maar valt snel weer ziek. Bij elke korte werkhervatting ondergaat ze opnieuw
persoonlijke aanvallen vanwege de baas die ondertussen ook openlijk haar ontslag aankondigt. Ze kan dit
niet langer volhouden en zoekt externe hulp.

• Welk gevaar (PSR/OGGW) schat je in? 

• Betreft het een “situatie van relationeel leed”, zo ja schat het type in volgens 

relatietype en uitingsniveau
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Oefening : PSR na PSR 

inschatten

2

Situatieschets Mia – basis scenario

Startsituatie

• Mia heeft aanhoudend een hoge werkdruk die ondanks vele besprekingen niet wordt

aangepakt.

• Mia wordt ziek en zal langdurig in ziekte zijn.

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

1
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Situatieschets Mia – scenario 1

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

Vervolgscenario 1

Als gevolg van de afwezigheid van Mia wordt haar werk overgenomen door collega Hendrik.

Hendrik is evenwel zelf reeds maximaal belast…

4

Situatieschets Mia – scenario 2

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

Vervolgscenario 2

Het werk van Mia wordt verdeeld over collega’s Suzanne, Maarten en Ann. Zij zijn alle 3
halftijdse medewerkers. Ze zijn alle drie bereid om tijdens de afwezigheid van Mia voltijds
te werken zodat Mia’s werk kan opgevangen worden en de achterstand kan ingehaald
worden.

Als Mia terugkeert, zal alles weggewerkt zijn. Met Maarten is overeengekomen dat hij bij
Mia’s terugkeer 80% zal blijven werken zodat hij 30% ondersteunend kan blijven werken voor
Mia.

3
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Situatieschets Mia – scenario 3

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

Vervolgscenario 3

Het werk van Mia blijft gewoon liggen. Enkel het meest urgent wordt door het
team opgevangen. Als Mia terugkeert, zal zij het werk weer oppikken waar het is
gestopt.

6

Situatieschets Mia – scenario 4

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

Vervolgscenario 4

Het werk van Mia wordt opgevangen door een uitzendkracht die naar best
vermogen het werk zal opvangen en verwerken. Bij Mia’s terugkeer is het werk
weer voor haar m.i.v. de bijkomende achterstand.

5
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Situatieschets Mia – scenario 5

Instructies: De uitgangssituatie kan aanleiding geven tot 5 verschillende scenario’s. 

Evalueer de aanwezige PSR voor elk scenario op basis van volgende vragen:

• Welke elementen van de 5 A’s komen aan bod? 

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de mogelijke schade / gevolgen?

Vervolgscenario 5

Het werk van Mia wordt opgevangen en bij terugkeer is er een extra collega voorzien

om het werk beter te kunnen verdelen. Mia heeft een bemiddelend en sociaal profiel.

Tussen enkele collega’s is er vaak spanning. Mia speelde vaak een constructieve rol bij

het vinden van oplossingen om de gemoederen weer te bedaren. Door de afwezigheid

van Mia worden de spanningen steeds heviger en ontstaat er een hyperconflict in het

team. De leidinggevende zit met zijn handen in het haar.

8

Arbeids-

voorwaarden

Arbeids-

omstandigheden
Arbeidsinhoud 

Interpersoonlijke 

relaties

Arbeidsorganisatie

• Visie, missie, waarden

• Structuur van organisatie, organogram

• Reorganisaties, fusies, …

• Beleidsmiddelen

• Rollen en verantwoordelijkheden

• Management- en communicatiestijl

• Kwaliteits- of maatschappelijke normen (ISO, IIP, …)

• Werkprocedures (high level)

• …

• Arbeidsreglement, 

“policies”, “codes”, …

• Type contract 

• Type uurrooster

• Leermogelijkheden

• Doorgroeimogelijkheden

• Evaluatieprocedures

• Afstemming taken met 

competenties

• Privé-werk balans

• Tijdskredieten

• …

• Inrichting van 

werkplaatsen

• Arbeidsmiddelen

• Geluid

• Verlichting

• Klimaat

• Werkhoudingen

• …

• Complexiteit en 

afwisseling van taken

• Emotionele eisen

• Mentale en fysieke 

belasting

• Werkbelasting (te veel 

of te weinig)

• Objectieven 

(duidelijkheid, 

realiseerbaarheid)

• Autonomie, initiatief, 

regelmogelijkheid

• Rolduidelijkheid voor 

jezelf en anderen

• …

• Interne relaties 

(tussen WN, met N+1, 

HL, met andere 

afdelingen, …)

• Relaties met klanten, 

leveranciers, …

• Informele 

communicatie

• Onderlinge steun 

(tussen collega’s en 

verantwoordelijken)

• Conflicthantering

• …

Positieve en negatieve

beïnvloedende elementen (5A’s)
Risicobron of energiebron

7
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Oefening actief luisteren

2

“Bart is een echte bullebak. Hij is ongelooflijk onbeschoft en is steeds enorm grof in
zijn uitspraken. Hij bekritiseert de collega’s en mij dus ook steeds. Nooit zegt hij
eens iets positief.

Ik voel me al klein worden als hij mijn bureau langs komt. Elke werkdag is een ramp.
Ik hoop elke dag weer opnieuw dat ik het contact met Bart zoveel mogelijk kan
beperken.

Een ideale werkdag is een dag dat ik hem kan vermijden. Maar dat geluk heb ik
nooit!

Ik weet niet hoe ik dit blijf overleven. Zijn gedrag zal nooit veranderen en niemand
durft hem erover aan te spreken. Iedereen is bang van hem en laat hem maar
begaan.”

1
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3

Opdracht 

• Pas de verschillende gesprekstechnieken toe.

• Schrijf je antwoord op een post-it en plak ze op de slide. 

4

Spiegelen

Open vragen

Doorvragen

Parafraseren

Samenvatten

3
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Oefening stellingen over 

emoties

2

Opdracht 

● Lees de stelling.

● Geef door middel van een emoticon

aan wat jouw mening is over de 

stelling.

1
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3

Het is belangrijk om niet veel ruimte te geven aan 
emoties.

4

Als vertrouwenspersoon dien ik ten allen tijden 
neutraal te blijven. 

3

4
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5

Als ik geëmotioneerd raak door wat de ander me 
vertelt, dan dien ik mijn emoties onder controle te 

houden zodat de ander dit niet ziet.

6

Er bestaan zowel positieve als negatieve emoties.

5
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7

Emoties verhinderen een vooruitgang van de situatie.

8

Een emotie is informatie.

7
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Oefening emoties (h)erkennen

2

Opdracht 

Welke emotie 

herken je?

1

2



2

3

Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

4

Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst
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Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

6

Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

5
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Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

8

Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

7
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Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

10

Schaamte

Verdriet

Blijdschap

Woede

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

9
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1

Oefening: De introductie van 

een persoonlijk onderhoud in 
de voorafgaande fase

2

Opdracht 

● Opdracht

▪ Schrijf een tekst uit welke je kan gebruiken om het gesprek te openen. 

▪ Probeer jouw aanpak eens uit met een andere deelnemer-VP of een collega-VP.

• Inspiratie

▪ Duur gesprek

▪ Aard van gesprek, verwachting, opzet, doel

▪ Jouw rol en opdracht

▪ Jouw verwachting naar de werknemer toe

▪ Wettelijk kader m.b.t. de psychosociale interventies

▪ Deontologie

▪ Relevante bedrijfseigen aspecten

▪ … 

▪ $

1
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Oefening: Een AP uitnodigen 

tot gesprek  (interventie AP)

2

Opdracht 

● Opdracht

▪ Schrijf een tekst uit die je kan gebruiken om het interventieverzoek te melden en de AP uit nodigen tot 

medewerking (met het oog op het bekomen van een akkoord tot verzoening).

▪ Probeer jouw aanpak eens uit met een andere deelnemer-VP of een collega-VP.

• Inspiratie

▪ Wat communiceer je wel of niet in deze fase van het gesprek? (M.b.t. de inhoud van het gemelde probleem 

(relevant en pertinent), de lopende interventie, deontologie, jouw opdracht)

▪ Hoe communiceer je? (Hoe zal het vermoedelijk het vlotst/best gebeuren in jouw onderneming?)

▪ Hoe borg je de eventuele bevestiging tot verder gesprek?

▪ Hoe borg je dat de AP niet uit eigen initiatief de VZ gaat aanspreken?

▪ Welke reactie en vragen verwacht je? Waarop kan je anticiperen?

▪ Zijn er documenten of bepaalde verplichtingen die je moet/mag voorzien?

▪ $

Er is een interventieverzoek getekend. 

Je volgende stap is de AP te contacteren en uit te nodigen voor een gesprek. Hoe pak je dit aan?

1
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Oefening: een BP uitnodigen 

tot gesprek (verzoening)

2

Opdracht 

● Opdracht

▪ Schrijf een tekst uit die je kan gebruiken om het interventieverzoek te melden en de BP uit nodigen tot 

medewerking (met het oog op het bekomen van een akkoord tot verzoening).

▪ Probeer jouw aanpak eens uit met een andere deelnemer-VP of een collega-VP.

• Inspiratie

▪ Wat communiceer je wel of niet in deze fase van het gesprek? (M.b.t. de inhoud van het gemelde probleem 

(relevant en pertinent), de lopende interventie, deontologie, jouw opdracht)

▪ Hoe communiceer je? (Hoe zal het vermoedelijk het vlotst/best gebeuren in jouw onderneming?)

▪ Hoe borg je de eventuele bevestiging tot verder gesprek?

▪ Hoe borg je dat de BP niet uit eigen initiatief de VZ gaat aanspreken?

▪ Welke reactie en vragen verwacht je? Waarop kan je anticiperen?

▪ Zijn er documenten of bepaalde verplichtingen die je moet/mag voorzien?

▪ $

Er is een interventieverzoek getekend. 

Je volgende stap is de BP  te contacteren en uit te nodigen voor een gesprek. Hoe pak je dit aan?

1
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Oefening reflecteren over 

coping

2

Opdracht 

● Welke copingstrategie herken je op volgende foto’s?

▪ Emotiegerichte coping?

▪ Taakgerichte coping?

1
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Taakgericht Emotiegericht
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Oefening copingstrategie

herkennen

2

Opdracht 

• Welke copingstrategie herken je in het verhaal van de verzoeker?

• Schrijf je antwoord op een post-it en plak ze op de slide. 

1
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“Bart is een echte bullebak. Hij is ongelooflijk
onbeschoft en is steeds enorm grof in zijn
uitspraken. Hij bekritiseert de collega’s en mij
dus ook steeds. Nooit zegt hij eens iets
positief.

Ik voel me al klein worden als hij mijn bureau
langs komt. Elke werkdag is een ramp. Ik hoop
elke dag weer opnieuw dat ik het contact met
Bart zoveel mogelijk kan beperken.

Een ideale werkdag is een dag dat ik hem kan
vermijden. Maar dat geluk heb ik nooit!

Ik weet niet hoe ik dit blijf overleven. Zijn
gedrag zal nooit veranderen en niemand durft
hem erover aan te spreken. Iedereen is bang
van hem en laat hem maar begaan.”

Welke copingstrategieën herken 

je?

3



1

Oefening motivationele

gespreksvoering

2

Opdracht 

● Pas de verschillende technieken van de 

motivationele gespreksvoering toe op de 

casus van Bart. 

1
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“Bart is een echte bullebak. Hij is ongelooflijk
onbeschoft en is steeds enorm grof in zijn
uitspraken. Hij bekritiseert de collega’s en mij dus
ook steeds. Nooit zegt hij eens iets positief.
Ik voel me al klein worden als hij mijn bureau langs
komt. Elke werkdag is een ramp. Ik hoop elke dag
weer opnieuw dat ik het contact met Bart zoveel
mogelijk kan beperken.
Een ideale werkdag is een dag dat ik hem kan
vermijden. Maar dat geluk heb ik nooit!
Ik weet niet hoe ik dit blijf overleven. Zijn gedrag zal
nooit veranderen en niemand durft hem erover aan
te spreken. Iedereen is bang van hem en laat hem
maar begaan.”

Positief her-etiketteren

Reflectieve vragen

Hypothetische vragen

Circulaire en verbindende 

vragen

Meebewegen met 

weerstand

Ondersteunen van 

zelfeffectiviteit

Verwachtingen bevragen

3



1

Oefening inschatten van de 

werkrelatie

2

Inschatten van de werkrelatie

Een cruciaal gegeven is in welke mate de VZ een probleem ondervindt en in welke mate de VZ 
meent dat de hij zelf kan bijdragen aan de oplossing. De vraagstelling en het advies door de 

VP zullen mee de positie van de VZ op het continuüm beïnvloeden. M.a.w. het samenspel 
tussen de VZ en VP zal mee bepalen welke werkrelatie opgebouwd wordt. 

1
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Opdracht 

• Gebruik de 4 kernvragen van de oplossingsgerichte flow om de werkrelatie die
de verzoeker en de vertrouwenspersoon opbouwen te bepalen van
onderstaande cases.

1. Is er een probleem of een beperking? 

2. Is er een hulpvraag? 

3. Is de hulpvraag werkbaar? 

4. Worden resources gebruikt?  

4

Opdracht 

• Door welke oplossingsgerichte vragen zou u de VZ naar een hogere positie op
het continuüm kunnen brengen?

a) Vrijblijvend 

b) Zoekend of klaag-typisch 

c) Klant-typisch consulterend 

d) Klant-typisch co-expert 

3
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Case 1
Een werkneemster meldt ongewenst seksueel gedrag op het werk van een mannelijke collega met wie ze nauw samenwerkt.

Ze ondervindt volgende zaken: strelingen op de arm, heel dicht bij haar komen staan, insinuaties maken over haar relationeel en

seksueel leven, indiscrete vragen stellen, … steeds zonder getuigen.

Als ze protesteert, wuift hij haar opmerking weg en zegt: “Oh, ik weet dat je naar mij verlangt”. Als de werkneemster antwoordt

dat ze het zal melden aan de bedrijfsleiding, lacht hij het weg: “Nee, dat doe je niet. Je vind me leuk, hé schatje?”.

De werkneemster is ontredderd en kan de collega niet langer in haar buurt verdragen.

Ze wil echter ook garanties dat deze situatie niet in het bedrijf bekend geraakt; eigenlijk schaamt ze zich. De VP is de eerste

persoon aan wie ze dit op het werk durft te vertellen.

Alle mogelijke pistes en acties worden besproken.

De VP laat duidelijk doorschemeren dat een “interventie bij een andere persoon, met name een leidinggevende” het meest

geschikt is.

De werkneemster is besluiteloos en stelt dat ze zal nadenken over haar opties.

6

Case 2
Een VP heeft een gesprek met Bart. Ze komen tot de conclusie dat er 2 thema’s zijn binnen de probleemsituatie van Bart. De

oplossing is na overleg te vinden in het volgen van een geschikte opleiding enerzijds en het zoeken van aangepaste hulpverlening

anderzijds. Binnen het bedrijf wordt dergelijke opleiding en hulpverlening niet aangeboden. De opleiding en hulpverlening moeten

buiten de bedrijfscontext gezocht worden. Het interventieverzoek “informeel – gesprekken” wordt getekend.

Bart zegt vervolgens niet te weten hoe hij een geschikte opleiding of hulpverlening moet zoeken. Waar moet hij beginnen? De VP

stelt hem onmiddellijk gerust. De VP neemt dit wel op zich. Ze spreken af dat de VP het een en ander zal opzoeken en al enkele

contacten zal leggen met mogelijke hulpverleningsinstanties. Zo kan de VP afchecken welke hulp het beste aansluit bij de

hulpvraag van Bart. De VP zal ook eens ‘googelen’ naar een mogelijke opleiding in de buurt van de woon- of werkplaats van Bart.

Over een week zullen ze elkaar terug ontmoeten om het resultaat van het opzoekwerk van de VP te bespreken. Daarna wordt

beslist wat de VP definitief mag vastleggen en welke initiatieven de VP nog moet nemen om zo Barts probleemsituatie zo goed

mogelijk aan te pakken.

5
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Case 3

Een VP heeft een persoonlijk onderhoud met Elke. Zij wordt bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde, Karel. Tijdens het

gesprek voert Karel het woord. Elke zelf komt niet aan het woord.

Een collega, Piet, zou meerdere collega’s het leven zuur maken door zijn zogenaamde “grapjes en mopjes”. Nu is het Elke haar

beurt om deze flauwekul ongevraagd aan te horen, zo stelt Karel.

Concreet stelt Karel voor dat de VP de probleemsituatie toelicht aan de teamleider. Hij zal bij dat gesprek aanwezig zijn om

eventuele bijkomende inlichtingen te verschaffen. Zo kan de houding van Piet naar collega’s toe aangekaart worden met als doel

dat de teamleider sancties kan treffen t.a.v. Piet. Als het nodig is, kunnen ze Elke er alsnog bijhalen, maar eigenlijk hoeft ze niet

aanwezig te zijn, zo is de conclusie.

Op het moment dat Elke het verzoek tekent, neemt Elke het woord: Elke wil zelf zeker niet deelnemen en ze wil er dus ook niet

bij geroepen worden. Als het kan, wordt haar naam ook liever niet vernoemd in het gesprek met de teamleider. Elke vindt het

gedrag van Piet inderdaad soms wat storend en niet gepast omdat Piet haar dan uit haar concentratie brengt. Maar ze vindt het

ook soms lachwekkend, ze neemt er eigenlijk helemaal geen aanstoot aan. Ze had haar belevenissen met Piet als ‘fait divers’ aan

Karel verteld op een moment dat Piet haar gestoord had tijdens een zeer druk en intensief moment. Ze had toen even nood om

alles ‘te ontladen’. Elke had helemaal niet verwacht dat dit zo’n wending zou nemen.

8

Case 4
Mieke is van slag. Een collega, Veerle, heeft haar enkele keren ‘in publiek’ hard en kortaf aangesproken: ze zou te luid praten en

het werk onnodig complex maken voor de collega’s. Ze zitten in een landschapsbureau waardoor Veerle haar opmerkingen door

iedereen van het bureau zijn gehoord.

Veerle was bij haar start in het bedrijf (zo’n 15 jaar geleden) haar meter; ze hadden toen een héél goede verstandhouding. Toen

zijn ze elk naar een andere afdeling verhuisd en kwamen ze elkaar slechts sporadisch tegen. Enkele maanden geleden veranderde

Mieke van afdeling waardoor ze opnieuw in hetzelfde team is beland van Veerle. De goede band van voordien lijkt verdwenen.

Veerle heeft haar steeds gekend als iemand die zegt waar het op staat, maar de harde toon had ze niet verwacht. Mieke is

momenteel nog volop aan het herstellen van een depressie. Dit zal zeker een rol spelen in waarom ze zo gevoelig reageert, maar

ze wil dit toch niet gewoon voorbij laten gaan. Als ze iets zou mis doen of mis zeggen, wil ze dat ook graag weten. Dan kan ze er

immers iets aan doen. Nu tast ze in het duister en is de goede verstandhouding met Veerle volledig zoek.

Mieke wil dit graag met Veerle uitpraten in de hoop om opnieuw een goede professionele relatie op te bouwen. Maar ze durft het

niet alleen. Ze vraagt de steun van de VP. Na overleg beslist Mieke een verzoeningsprocedure onder begeleiding van de VP op te

starten.

7
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1

Oefening een werkrelatie 

opbouwen

2

Opdracht 

• Welke vragen kan je Bart stellen bij de
opbouw van de werkrelatie?

“Bart is een echte bullebak. Hij is ongelooflijk onbeschoft en is
steeds enorm grof in zijn uitspraken. Hij bekritiseert de collega’s
en mij dus ook steeds. Nooit zegt hij eens iets positief.

Ik voel me al klein worden als hij mijn bureau langs komt. Elke
werkdag is een ramp. Ik hoop elke dag weer opnieuw dat ik het
contact met Bart zoveel mogelijk kan beperken.

Een ideale werkdag is een dag dat ik hem kan vermijden. Maar dat
geluk heb ik nooit!

Ik weet niet hoe ik dit blijf overleven. Zijn gedrag zal nooit
veranderen en niemand durft hem erover aan te spreken.
Iedereen is bang van hem en laat hem maar begaan.”

Probleem of beperking? Is een 

oplossing denkbaar?

Hulpvraag?

Werkbare hulpvraag?

Gebruik van 

hulpbronnen/resources?

1
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1

Oefening : Welke interventie is

mogelijk?

2

Oefening : Welke interventie is mogelijk?

Instructies: Het is uw taak om de werknemer te informeren over mogelijke 

interventies. Niet voor elke situatie kan elke interventie toegepast worden. 

Je bent de VP en je krijgt een korte situatieschets:

• Welke interventies zijn in onderstaande aangemelde situaties een 

mogelijkheid?

• Ga ook na of een melding in het register OGGW door derden mogelijk is.

Voer deze oefening in kleine groepen uit in een subroom. 

1
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3

Situatie 1: Danny

• Danny meldt een probleem in de afdeling ‘verzending’. Iedereen doet op

zeer regelmatige basis overuren die niet geregistreerd worden.

• Er is dus geen vergoeding of een vorm van recup mogelijk. Steeds meer

collega’s morren hierover.

• Maar niemand durft het aan om het te bespreken. Niemand wil zijn job

kwijt.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW

4

Situatie 2: Nina

• Nina zal dit jaar geen bonus krijgen. Elke ‘deal’ die zij binnenhaalt, wordt op naam van een
collega of de afdelingsverantwoordelijke genoteerd.

• De afdelingsverantwoordelijke, Thomas, doet dit volgens Nina bewust. Tijdens een laatste
gesprek hierover heeft hij gezegd dat hij haar de bonus niet gunt omdat hij vindt dat anderen
Nina teveel moeten ‘helpen’.

• Nina heeft zich bij de laatste sociale verkiezingen kandidaat gesteld en is nu
werknemersafgevaardigde. Ze is zeer actief en zeer betrokken in een aantal projecten.

• Karen heeft Nina verteld dat Thomas het niet kan verdragen dat Nina nu ‘meer te zeggen
heeft’ in de onderneming.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW

3
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Situatie 3: Chloé

• Chloé is tewerkgesteld bij een cateringbedrijf waar jouw bedrijf mee
samenwerkt. Chloé komt wekelijks (elke maandag) langs.

• Zij vertelt aan jou dat een medewerker van jouw bedrijf zeer onbeleefd
verbaal en non-verbaal gedrag stelt. Een aantal uitspraken en beweringen
durft ze zelfs niet herhalen.

• Ze ziet er steeds meer tegen op om op maandag naar jullie bedrijf te komen.
Elke maandag is ze zeer gespannen.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW

6

Situatie 4: Karel

• Karel voelt zich niet meer goed in het team. Tijdens de Corona-pandemie zijn ze

overgeschakeld op thuiswerk. Er was met de teamleden af en toe contact via een Skype-

meeting.

• Bij hervatting van het normale werkregime merkte hij evenwel dat de teamsfeer

veranderd is: “ De andere collega’s staan heel dicht bij elkaar, het gaat voorbij het

professionele. Begrijp me niet verkeerd: naar mij toe, zijn ze wel vriendelijk en correct

maar kort en zakelijk.”

• Hij heeft ondertussen begrepen dat zij onderling heel veel contacten hebben gehad

tijdens de periode van thuiswerk. Het roept bij hem veel vragen op: “Waarom werd ik

niet betrokkenen? Waarom word ik uitgesloten? Ligt het aan mij? Ligt het aan hen? Kan

ik nog in dit team blijven? Ik voel me eenzaam in dit team!”

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW
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Situatie 7: Dorien

• Dorien meldt een probleem in het team ‘Service’.

• De werkdruk is aanhoudend veel te hoog. Ze zijn met 10 collega’s. Maar

eigenlijk met 12.

• Er zijn 2 collega’s al 2 maanden ziek… 2 andere collega’s hebben hun ontslag

gegeven en zullen weldra uit dienst gaan. Ze worden niet vervangen, meldt

de directie.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW

8

Situatie 8: Peter

• Peter is tewerkgesteld bij een leverancier.

• Het is de eerste levering en het loopt mis. Hij is slachtoffer van

fysiek agressie door een medewerker van jouw onderneming.

• Na verzorging in de EHBO van jouw bedrijf, sturen ze hem bij jou.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW
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Situatie 9: Louis

• Louis heeft sinds enkele weken een conflict met Petra over de

taakverdeling tussen hen beiden.

Informele interventie | VP of PA-

Psy

Formele interventie | PA-Psy

Register

OGGW 

derdenGesprekken Verzoening
Interventie

AP
Collectief Individueel OGGW
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1

Oefening : Interventie

evalueren

2

4 opdrachten in de praktijk

• Instructies :

• Behoort dit tot uw opdracht als VP? M.a.w. bent u bevoegd?

• Waarover gaat het: PSR? OGGW? 

• Zou u op dezelfde manier handelen als de VP?

• Wat vindt u goed? Wat doet u ook? 

• Wat vindt u niet goed? Wat doet u niet? Wat doet u anders?

• Beantwoord deze vragen in kleine groepen in de subrooms.

1
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Case Marie
• Marie spreekt van ongewenst seksueel gedrag: haar collega streelt haar arm,

benadert haar heel dicht, maakt toespelingen over haar privéleven, stelt indiscrete

vragen, ... altijd zonder getuigen. Marie is ontredderd en kan de collega niet langer

in haar buurt verdragen. Ze wil echter ook garanties dat deze situatie niet in het

bedrijf bekend geraakt; eigenlijk schaamt ze zich.

• Alle mogelijke pistes en acties worden besproken. De VP laat duidelijk

doorschemeren dat een “interventie bij een andere persoon, met name een

leidinggevende” het meest geschikt is. Marie is besluiteloos en stelt dat ze zal

nadenken over haar opties.

• Een dag later hoort de VP in de wandelgangen dat Marie de betrokken mannelijke

collega een klap in het gezicht heeft gegeven. De dag erna verneemt de VP toevallig

van een collega dat Marie gesanctioneerd zal worden wegens geweld op het werk.

• Even later stormt Marie razend het bureau van de VP binnen. Zij verwijt de VP dat hij

haar niet gesteund heeft en verzuimd heeft zijn verantwoordelijkheid als VP op te

nemen. Er was toch immers afgesproken dat de VP de leidinggevende zou inlichten?

4

Case Mieke
• Mieke vertelt over vele persoonlijke en werk-gerelateerde problemen tijdens 2

gesprekken (voorafgaande fase).

• Als VP kun je niet alles oplossen. Met Mieke wordt besloten dat u zich

informeert over de middelen, bestaande interne en externe opleidingen van het

bedrijf. Het interventieverzoek “gesprek en advies" wordt ondertekend.

• U stemt ermee in om Mieke 1 week later opnieuw te zien om uw onderzoek bij

haar in te dienen. Hierdoor kan Mieke beslissen wat de VP definitief voor

zichzelf kan instellen of welke initiatieven hij nog moet nemen om het

probleem van Mieke het beste op te lossen.

• Daarna besluit je samen of er aanvullende informele interventies nodig zijn om

de problematische situatie op de werkvloer op te lossen.

3
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Case Johan
• Tijdens het interview met de VP legt Roger, de vakbondsvertegenwoordiger van Johan de

situatie uit.

• Sinds de pandemie leeft Johan in angst om de Covid op te lopen. Zijn collega Truus weet

dit goed en speelt in op dit gevoelige punt: als ze ziek is, benadert ze Johan, hoest in zijn

richting, etc.

• Johan realiseert zich dat haar gedrag onaanvaardbaar is, maar hij doet liever niets. Truus

heeft al veel waarschuwingen gekregen en loopt het risico ontslagen te worden.

• Roger kon deze situaties observeren en sprak daarom met Johan, die hem in vertrouwen

nam.

• Roger vindt dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen: de VP moet tussenkomen

bij het diensthoofd zodat deze laatste sancties kan nemen tegen Truus.

• Afspraak is als volgt: de VP vraagt een gesprek aan met het hoofd van de afdeling waar

Roger bij aanwezig zal zijn, maar Johan niet.

6

Case : Jan
• Jan beweert dat zijn collega Bert hem in diskrediet wil brengen. Beiden hebben dezelfde

baan. Jan zou toch de minder interessante taken krijgen, ondanks zijn competentie.

• Jan vraagt zich af of het mogelijk is om samen met de VP een ontmoeting tussen zijn

collega Bert en hem te organiseren. Afgesproken wordt dat de VP de volgende dag naar het

kantoor van de 2 collega’s zal komen.

• De volgende dag nodigt de VP Bert uit voor een interview met de VP en Jan. Bert

accepteert de uitnodiging, maar is verrast.

• VP zegt dat het gaat om de ongelijke taakverdeling. Bert komt in de verdediging en zegt

dat hij de taken al meerdere keren heeft moeten klaren om de deadlines te halen.

• Jan antwoordt dat hij Bert nooit heeft gevraagd om zijn werk over te nemen.

• Bert wordt boos: “De dienst draait niet vanwege Jan, hij respecteert de werkuren niet en

neemt te veel pauzes! Dus ik moet onbetaalde extra uren maken ”.

• Bert verlaat dan in woede de kamer en slaat de deur dicht.

5
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