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Deontologie & beroepsgeheim
Focus psychosociale interventies

Supervisie Vertrouwenspersonen

Team psychosociaal welzijn

wellbeing@attentia.be
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CHECK IN
Wie neemt deel? Jouw naam, bedrijf, functie(s)/rollen, …?

Hoe gaat het?

Wat houdt jou vandaag bezig? Met welke energie ben je hier?
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Deontologie & beroepsgeheim
Focus psychosociale interventies

1. Deel 1: Refresh: definitie en psychosociale interventies

2. Deel 2: Basisconcepten - Deontologie, beroepsgeheim, GDPR

3. Deel 3: Informatiebeheer (bewaren en uitwisselen)

4. Deel 4: Handel ik steeds als VP?

4

• Welke is jouw ervaring met het thema?

• Wat is voor jou essentieel, belangrijk om te bespreken?

• Jouw verwachting? 

• Jouw vraag?

3
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Deel 1 – Refresh
Definitie & opdracht van VP

1. Definitie PSR

2. Psychosociale interventies

• Deel 1: Refresh

• Deel 2: Basisconcepten

• Deel 3: Informatiebeheer 

• Deel 4: Handelen als VP?

Definitie PSR

• Definitie PSR

• Psychosociale interventies

5
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Deel 1 – Refresh
Definitie & psychosociale interventies

Definitie Psychosociaal Risico

8

De kans

dat een of meerdere werknemers 

psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke
schade, 

ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van 

de arbeidsorganisatie,

de arbeidsinhoud, 

de arbeidsvoorwaarden, 

de arbeidsomstandigheden 

en de interpersoonlijke relaties op het werk, (arbeidsverhoudingen)

waarop de werkgever een impact heeft 

en die objectief een gevaar inhouden.

Psychosociaal risico (PSR)
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Deel 1 – Refresh
Definitie & psychosociale interventies

Psychosociale interventies
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Kenmerken

Voor WN die meent (psychische/fysieke) 

schade te ondervinden als gevolg van PSR

Bedrijfsinterne procedure

Psychosociale interventies zijn beschreven in AR

Oplossing zoeken en herhaling vermijden

Geen kwalificatie van feiten, geen diagnose

Beheerd door VP of PA-Psy

Coördinaten VP en IPA-Psy /EDPB zijn opgenomen in AR

VZ

Ik ervaar een werksituatie als problematisch/stresserend en zoek een oplossing. 

Hoe kan de VP/PA-Psy tussenkomen om mijn werksituatie te verbeteren? “

9
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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

Deel 2 – Basisconcepten

1. Deontologie

2. Beroepsgeheim

3. Persoonsgegevens - AVG| GDPR

4. GDPR, Strafwet, Welzijnswet & Codex

• Deel 1: Refresh

• Deel 2: Basisconcepten

• Deel 3: Informatiebeheer 

• Deel 4: Handelen als VP?
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Deel 2 – Basisconcepten
Deontologie

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens - AVG| GDPR

GDPR, Strafwet, Welzijnswet & Codex

Deontologie

14

Geen deontologische code… Wat is er wel?

❖ Wet, codex, (sociaal) strafrecht, privacywetgeving, …

❖ De geest van de wetgeving (zie ook memorie van toelichting)

❖ Informatie, duiding en standpunten vanuit/door FOD WASO, Co-prev, …

❖ Rechtsleer, rechtspraak, …

❖ Ingesteldheid van intervenant: “gezond verstand”, “in eer en geweten”, …

❖ Deontologische codes van aanverwante beroepsgroepen → 4 pijlers

Vormt de basis voor het deontologisch/ethisch reflecteren en handelen 

Dilemma in denken en handelen?

Conflict/tegenstrijdigheid tussen 

regelgeving(en), geest van de wet, deontologische pijlers, 

informatie en eigen waarden/normen
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Deontologie – 4 pijlers

Respect Integriteit

Verantwoordelijkheid Deskundigheid

Voor waarden, rechten, 
zelfbeschikking van ander

Voor Welzijnswet en andere relevante
wetgeving (o.a. persoonsgegevens
(AVG|GDPR), beroepsgeheim)

Eerlijkheid, nauwkeurigheid, 
openheid, geen ambiguïteit

Zin voor professionaliteit en kwaliteit
Middelenverbintenis

Bereidheid om kennis, vaardigheden, 

competentie (verder) te ontwikkelen

Geen hiërarchie tussen deze pijlers

Wel onderlinge afhankelijkheid

Deel 2 – Basisconcepten
Deontologie

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens - AVG| GDPR

GDPR, Strafwet, Welzijnswet & Codex

Beroepsgeheim
• Wat is het?
• Strafwet 
• Welzijnswet
• Discretieplicht
• Gedeeld beroepsgeheim

15
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Wat is het?

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

Beroepsgeheim

• Wat is het?

• Strafwet 

• Welzijnswet

• Discretieplicht

• Gedeeld beroepsgeheim

18

Beroepsgeheim …

Impliceert de principiële verplichting om te zwijgen 

over wat je vernomen of vastgesteld hebt.

Is een individuele verantwoordelijkheid.

Is vastgelegd via wettelijke bepalingen.

Is in het belang van de vertrouwensrelatie

welke de hulpvrager en hulpverlener aangaan.

Biedt aan de hulpvrager de garantie

dat de hulpvraag in alle vertrouwen kan behandeld worden.

17
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Beroepsgeheim - 4 gradaties afwegen

Je mag spreken zonder daarvoor gesanctioneerd te kunnen worden.spreekrecht

zwijgrecht

zwijgplicht

spreekplicht

Basisregel van beroepsgeheim: je moet zwijgen

De principiële verplichting om te zwijgen over wat je vernomen of 

vastgesteld hebt.

Je moet spreken

Het geheim moet doorbroken worden conform bepaalde wettelijke 

procedures en/of ernstige belangen zijn in het gedrang

Je mag zwijgen zonder daarvoor gesanctioneerd te worden 

(ook al is er toestemming om te spreken)

Gradatie volgens opdracht en interventie af te wegen

Steeds indachtig: “Nice to know versus need to know”

Strafwet

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

Beroepsgeheim

• Wat is het?

• Strafwet 

• Welzijnswet

• Discretieplicht

• Gedeeld beroepsgeheim

19
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• Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen 

en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 

geheimen die hun zijn toevertrouwd, 

• en deze bekendmaken 

▪ buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire 

onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 

▪ en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 

• worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 

geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

Beroepsgeheim – Art 458 Sw

Beroepsgeheim… kent afwijkingen, uitzonderingen

• Vastgelegd in wettelijke bepalingen 

• Afgeleid uit rechtspraak, rechtsleer 

• Richtlijnen/duiding Memorie van Toelichting (wet PSR), FOD WASO, …

22

Hulp aan kwetsbare personen – 458bis Sw

• Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen 

• en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 

377quater, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, 

• gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn 

leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk 

gebrek of onvolwaardigheid

• kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, 

• het misdrijf ter kennis brengen van de Procureur des Konings, 

▪ hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische 

integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet 

zelf of met hulp van anderen kan beschermen, 

▪ hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen 

of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde 

misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.

spreekrecht

21
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Hulp aan kwetsbare personen – 458bis Sw

Eén ieder met beroepsgeheim kan melden aan Procureur des Konings

▪ bij vermoeden van bepaalde misdrijven 

▪ t.a.v. bepaalde ‘kwetsbare persoon’ 

▪ Groot gevaar

• Hetzij ernstig of dreigend gevaar bestaat voor fysieke of psychische integriteit

• Hetzij aanwijzingen van gewichtig en reëel gevaar dat ‘kwetsbare persoon’ slachtoffer wordt van bepaalde 

misdrijven

▪ Geen bescherming

• Kwetsbare persoon kan niet zelf of met hulp van anderen beschermen worden

aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
doodslag
opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijke letsels
genitale verminking bij personen van het vrouwelijke geslacht
het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen 
het onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen en aan onbekwamen
… 

minderjarig
leeftijd,
zwangerschap,
partnergeweld,
gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities,
religie of de zogenaamde eer,
een ziekte,
een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.

spreekrecht

24

Uitzondering bij schuldig verzuim? Art 422bis Sw

Schuldig verzuim
Geen hulp bieden aan iemand

in een groot gevaar

Hoe hulp bieden?
 Hulp bieden?

≠ melding of aangifte 

bij politiële of justitiële overheden

Mogelijkheden: 

✓ luisteren

✓ doorverwijzen of contacten leggen met hulpverlening 

✓ zorgen dat anderen helpen

✓ …

Voorwaarde hulp
Hulp kan geboden worden

zonder ernstig gevaar 

voor zichzelf of voor anderen

Beroepsgeheim doorbreken?
Melding, dus geheim doorbreken, 

enkel als enige (en laatste) middel om gevaar af te wenden

23
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Uitzondering bij noodtoestand?

Geen wetartikel, wel erkend in rechtspraak

Slechts uitzonderlijk aanvaard…

Noodtoestand
er is onmiddellijk en daadwerkelijk gevaar voor de persoon (of 

voor anderen)

het belang of de waarde die men wil beschermen is even

belangrijk of van een hoger belang

Beroepsgeheim doorbreken?
Het is de enige manier om het gevaar af te wenden

Welzijnswet

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

Beroepsgeheim

• Wat is het?

• Strafwet 

• Welzijnswet

• Discretieplicht

• Gedeeld beroepsgeheim

25
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Beroepsgeheim - Welzijnswet

Beroepsgeheim voor VP en PA-Psy conform SW

Delen van en toegang tot informatie en documenten (Welzijnswet)

• Informele interventie

• Pertinente informatie aan personen die deelnemen i.f.v. goed 

verloop van interventie

• Formele interventie

• Conform de bepalingen van de lopende interventie

• Jaarverslag en conclusies i.f.v. jaarlijkse evaluatie

• Collectieve en anonieme gegevens

• Overleg tussen VP en PA-Psy

• Opdat VP en PA-Psy opdrachten kunnen vervullen

• Overleg tussen VP/PA-Psy en PA-AA mits schriftelijk akkoord van de WN

28

Beroepsgeheim, wanneer?

✓ Alles wat je expliciet of impliciet is toevertrouwd

✓ Alles wat je wordt verteld, overgemaakt, …

✓ Alles wat je zelf vaststelt, ontdekt, …

“Alles”

Alle documenten, correspondenties, communicaties, informaties, … 

ongeacht het medium/kanaal

Van zodra je de functie van VP (PA-Psy) daadwerkelijk uitoefent

27
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Gedeeld beroepsgeheim

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

Beroepsgeheim

• Wat is het?

• Strafwet 

• Welzijnswet

• Discretieplicht

• Gedeeld beroepsgeheim

30

“Gedeeld” “Gezamenlijk”

Delen van nuttige en relevante informatie 

met anderen

i.f.v. belang van hulpvrager en hulpvraag

Vloeit voort uit bepalingen 

(specifieke artikelen of conform de te volgen 

procedures)

Binnen eenzelfde team

Hulpvraag wordt binnen het team 

of door meerdere personen binnen het team 

behandeld/opgevolgd 

(personen hebben dezelfde of soortelijke 

functie/opdracht) 

Tip:

Meerdere VP’s? Stel jullie voor als “team VP”

Wetgeving Rechtsleer

Gedeeld beroepsgeheim kent 2 vormen

29
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“Gedeeld” “Gezamenlijk”

Voorbeelden

Recht en plicht tot overleg tussen PA-Psy en 

VP

VP/PA-Psy gaat in overleg met PA-AA mits 

schriftelijk akkoord

Voorbeelden

PA-Psy’s van eenzelfde IDPB of EDPB

VP’ers van eenzelfde onderneming (IDPB)

Tip:

Meerdere VP’s? Stel jullie voor als “team VP” 

in jullie communicaties (vb AR, intranet, 

flyer, onthaalbrochure, …)

Hulpvrager informeren over informatiedeling

Beroepsgeheim blijft een individuele verplichting!

▪ Delen van informatie ≠ delen van beroepsgeheim

▪ Gedeeld / gezamenlijk beroepsgeheim betekent niet “automatisch delen”: afweging en  

zorgvuldigheid blijven aangewezen “Nice to know versus need to know”

Gedeeld beroepsgeheim kent 2 vormen

Discretie

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

Beroepsgeheim

• Wat is het?

• Strafwet 

• Welzijnswet

• Discretieplicht

• Gedeeld beroepsgeheim

31
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Beroepsgeheim vs. discretieplicht

Beroepsgeheim Discretieplicht

Strafwetgeving

Schending/inbreuk? 

Opzettelijk een geheim bekendmaken

Sanctie?

Strafrechtelijke sanctie (ev. ook

arbeidsrechtelijke, burgerrechtelijke en

tuchtrechtelijke sancties)

Arbeidsovereenkomstenwet, 

ambtenarenstatuut, ethische code, 

arbeidsreglement, …

Schending/inbreuk? 

Bewust of uit nalatigheid informatie

(waarvoor discretie is vereist) bekendmaken 

Sanctie? 

Arbeidsrechtelijke, burgerrechtelijke of 

tuchtrechtelijke sanctie 

Zwijgplicht 

verbonden aan de vertrouwensrelatie en in 

het belang van deze vertrouwensrelatie

Uitwisseling mogelijk

in functie van werking van dienst of 

onderneming, 

geen uitwisseling met ‘derden’

VP “basisfunctie”? Als WN?

Overzicht

• Deontologie

• Beroepsgeheim

• Persoonsgegevens – AVG |GDPR

• GDPR, Strafwet, Welzijnswet, Codex

33
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Art 458 Sw definieert

afwijking/uitzonderingen op zwijgplicht

Afwijking – uitzondering op zwijgplicht Finaliteit

Toelating/plicht tot informatie-uitwisseling (welzijnswet) Opdrachten vervullen

Gezamenlijke zorg (Welzijnswet, rechtsleer) Opdrachten vervullen

Hulp aan kwetsbare personen (Strafwet-art 458bis) Ultimum remedium

Schuldig verzuim (Strafwet-art 422bis) Ultimum remedium

Noodtoestand (rechtsleer) Ultimum remedium

Getuigenis in rechte (Strafwet-art 458) Recht laten geschieden

Deel 2 – Basisconcepten
Deontologie

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens - AVG| GDPR

GDPR, Strafwet, Welzijnswet & Codex

GDPR | General Data Protection Regulation

AVG |Algemene Verordening Gegevensbescherming

35
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Krachtlijnen GDPR

• Enkel i.f.v. welbepaald(e) doeleinde(n)

• Bij voorkeur anonieme gegevens

• Persoonsgegevens zijn nodig?

• Moeten toereikend en ter zake zijn

• Beperkt tot wat noodzakelijk is

Minimale gegevensverwerking

• Kortst mogelijke tijd

• Termijnen vastleggen 

Beperkte bewaring van gegevens

• Wat wordt bewaard?

• Met welk doel? 

• Hoe en hoe lang? 

Informeer persoon

• Aanvullend

Verhouding tot andere regelgeving?

Deel 2 – Basisconcepten
Deontologie

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens - AVG| GDPR

GDPR, Strafwet, Welzijnswet & Codex

GDPR, Strafwet, Welzijnswet en Codex
Hoe omgaan met persoonlijke gegevens en beroepsgeheim?

37
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Hiërarchie van wetgeving

Europees recht (GDPR)

Strafwet

Welzijnswet

Codex

GDPR laat toe 

dat elk lidstaat 

specifieke regelgevingen heeft 

waardoor 

de verwerking en bewaring van 

persoonlijke/gevoelige gegevens

op rechtmatige wijze

wordt toegelaten.

40

Concreet GDPR toepassen m.b.t. opdracht VP?

Strafwet

Welzijnswet

Codex

GDPR

Regels volgens Strafwet, 

Welzijnswet en Codex gelden.

Geen regel? 

Richtlijnen GDPR toepassen.

39
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Deel 3 – Informatiebeheer

1. Informatie bewaren

2. Informatie uitwisselen

3. VZ wel of niet identificeerbaar?

• Deel 1: Refresh

• Deel 2: Basisconcepten

• Deel 3: Informatiebeheer 

• Deel 4: Handelen als VP?

Deel 3 – Informatiebeheer
Informatie bewaren

Informatie uitwisselen

VZ wel of niet identificeerbaar?

Psychosociale interventies &

Informatie bewaren

41
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Bewaren van en toegang tot informatie en documenten

Kenmerken

Bedrijfsintern

Garantie op vertrouwelijkheid

Mogelijkheid en middelen voorzien

• WG – structureel 

• IPA  - operationeel

Waar & hoe?

• In onderneming

• Afgesloten kast/lade? Confidentiële map 

op server? …

• Post vertrouwelijk? (fysiek-elektronisch)

Hoelang?

Voorafgaande en informele interventie

• Niet voorzien

• Enkel i.f.v. vervullen opdrachten (GDPR)

Formele interventie

• 20 jaar (vanaf indiening van verzoek)

Toegang / inzage voor wie?

Voorafgaande en informele interventie

• Enkel intervenant (VP of PA-Psy)

• VP en PA-Psy kunnen informatie 

uitwisselen i.f.v. vervullen van 

opdrachten

Formele interventie

• PA-Psy

• Bij wet geregeld: inzagerecht voor TWW 

/ Openbaar Ministerie voor bepaalde 

documenten

44

Gevoelige, persoonlijke, vertrouwelijke informatie?

Vuistregels

Bewaren…

- Enkel wat nodig is

- Strikte toegang bepalen

- Bewaartermijn vastleggen

Vernietigen…

- Op geregelde basis

- Op veilige en vertrouwelijke wijze

- Conform de vastgelegde bewaartermijn

Bedrijfsintern bespreekbaar maken!

- Structuren, processen middelen, … worden door de onderneming voorzien

- Bouw verder op bestaande structuren, processen, … 

Bijvoorbeeld: vergelijk met de bewaring van personeelsdossiers of andere bedrijfsinformatie

- Respecteer bestaande (kwaliteits)richtlijnen die van toepassing zijn 

of maak ze zo nodig opnieuw bespreekbaar

43
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Deel 3 – Informatiebeheer
Informatie bewaren

Informatie uitwisselen

VZ wel of niet identificeerbaar?

Psychosociale interventies &

Informatie uitwisselen

46

Voorafgaande fase en informele interventie. 

Met wie informatie en documenten delen? 

Basisvraag is steeds: 
Is delen van info/doc relevant, nuttig, noodzakelijk 

voor 

• het welslagen van interventie 

en 

• in belang van betrokkene(n)?

Met deelnemers aan interventie

Recht om relevante info te delen

Tip:

• Bevraag relevantie bij WN

• Bewaak het confidentiële karakter als WN 

dit vraagt

Fysieke en elektronische documenten

Soorten:

• Bij wet vastgelegde documenten

• (voorbereidende) werkdocumenten (pers. 

Notities)

➢ Bestemmeling(en) en inzagerecht duiden

• Strikt persoonlijke notities

➢ Beroepsgeheim

Tussen VP en PA-Psy

Overleg is steeds mogelijk

VP heeft plicht tot overleg als 

• interventie betrekking heeft op WG / LG

• & autonomie van VP in gedrang of nadeel 

voor VP mogelijk

Mits schriftelijk akkoord van WN

Tussen VP/PA-Psy en PA-AA

Informatie

Documenten

Volgens richtlijnen ‘gedeeld beroepsgeheim’

Tussen VP onderling

45
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Psychosociale interventie. 

Met wie kan VP/PA-Psy informatie delen? 

Procedure VZ BP AP AK Nutt

pers

Ge-

tuige
WG IPA PA-AA

Voorafgaand         ?**

Informeel Gesprekken
        ?**

Verzoening
  ?*      ?**

Interventie AP
        ?**

Formeel Collectief
 ?  

RA 
Spec?    ?**

Individueel
 ?       ?**

OGGW
     ?   ?**

?*: mits uitdrukkelijk akkoord van VZ én BP

?**: mits schriftelijk akkoord van WN in kwestie

Deel 3 – Informatiebeheer
Informatie bewaren

Informatie uitwisselen

VZ wel of niet identificeerbaar?

Psychosociale interventies

VZ wel of niet identificeerbaar?
Mogelijkheden tot informatie-uitwisseling, actie en 
interventie

47
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VZ wel of niet identificeerbaar.

Wat zijn de mogelijkheden?

50

Wordt identiteit van VZ uitgewisseld 

of is VZ herkenbaar?

JA? algemene basisregels (beroepsgeheim)

• De uitwisseling tussen personen 

• die gehouden zijn door hetzelfde beroepsgeheim 

• waarvan hun functie of opdrachten hetzelfde doel nastreven.

• Informatie is noodzakelijk en pertinent om opdracht te kunnen uitvoeren 

• In het belang van persoon in kwestie 

• Persoon in kwestie wordt voorafgaand geïnformeerd over

• de uitwisseling,

• de inhoud van de informatie 

• en de personen aan wie info wordt gedeeld

• Persoon in kwestie geeft (principiële) instemming

• Expliciet vragen

• Informatie met mogelijkheid tot weigeren

• Automatisch via gekozen interventie

• Bij wet vastgelegd

• …

49
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VZ is identificeerbaar.

Welke psychosociale interventies zijn mogelijk?

52

Wordt identiteit van VZ uitgewisseld 

of is persoon herkenbaar voor anderen?

JA ? Toepassing voor VP

Psychosociale interventies

• Uitwisseling met VP, PA-Psy en ev. ook PA-AA

• BP/AK/AP/WG/IPA/overige? (zie overzichtstabel)

• Volgens type interventie 

• Noodzakelijke en pertinente info enkel delen met personen betrokken bij 

interventie 

• Noodzakelijke en pertinente info enkel om interventie te doen slagen

Advies: 
• Weeg af of het individualiseerbare karakter noodzakelijk/zinvol is 

(cfr gradaties beroepsgeheim)

• Bevraag relevantie en noodzaak van infodeling bij WN in kwestie
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Tabel houdt geen rekening met eventuele 

rechtmatige uitwisseling tussen VP, PA-Psy, PA-AA

Wordt identiteit van VZ uitgewisseld 

of is VZ herkenbaar voor anderen?

JA? Psychosociale interventies

Voorafgaand


Informeel Gesprekken


Verzoening
✓

Interventie AP
✓ VZ kan anonimiteit vragen

Formeel Collectief
  Uitz mogelijk bij bewarende MR

Individueel
✓

OGGW
✓

Uitwisseling identiteit?

➢ Inf - Verzoening

➢ Inf - Interventie AP

➢ Form - Individueel

➢ Form - OGGW

➢ Form - Collectief?
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VZ is niet identificeerbaar.

Welke psychosociale interventies zijn mogelijk?
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Wordt identiteit van VZ uitgewisseld 

of is VZ herkenbaar?

NEE? Toepassing voor VP

Psychosociale interventies

• Uitwisseling met VP, PA-Psy en ev. ook PA-AA

• BP/AK/AP/WG/IPA/overige? (zie overzichtstabel)

• Volgens type interventie 

• Enkel delen met personen betrokken bij interventie & om interventie te 

doen slagen

• Herkenbaarheid van VZ vermijden!

Vuistregel: Kans op individualiseerbaarheid bij informatiedeling vermijden

56

Wordt identiteit van VZ uitgewisseld 

of is VZ herkenbaar?

NEE – psychosociale interventies

Tabel houdt geen rekening met eventuele 

rechtmatige uitwisseling tussen VP, PA-Psy, PA-AA

Voorafgaand


Informeel Gesprekken


Verzoening
✓

Interventie AP
✓ VZ kan anonimiteit vragen

Formeel Collectief
  Uitz mogelijk bij bewarende MR

Individueel
✓

OGGW
✓

Uitwisseling anoniem

➢ Voorafgaand

➢ Inf - Gesprekken

➢ Inf - Interv AP

➢ Form - Collectief
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Deel 4 – Hoe handel ik?
Als VP of niet? 

• Wie ben ik op het werk?

• Ben ik steeds VP? 

• Heb ik steeds beroepsgeheim?

• Deel 1: Refresh

• Deel 2: Basisconcepten

• Deel 3: Informatiebeheer 

• Deel 4: Handelen als VP?

58

Wie ben ik op het werk?

WNHL VP

IPA

Ander functie

Welke functies/rollen neem ik allemaal op?
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▪ Wie ben ik op het werk?

▪ Ben ik steeds VP? 

▪ Heb ik steeds beroepsgeheim?

Deel 4 – Handel ik steeds als VP? • Deel 1: Refresh

• Deel 2: Basisconcepten

• Deel 3: Informatiebeheer 

• Deel 4: Handel ik steeds als VP?

60

Wie ben ik op het werk?

WNHL VP

IPA

Ander functie

Welke functies/rollen neem ik allemaal op?
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Ben ik steeds VP?

Heb ik steeds beroepsgeheim?

62

Ben ik steeds VP?
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Ben ik steeds VP?

NEE

▪ De rol van VP is een opdracht die u bijkomend opneemt

▪ U bent eerst 

• Uw functie waarover u bent aangesteld

• Een collega van de ander

▪ Handel enkel als VP als een WN zich uitdrukkelijk tot u wendt als VP

▪ Stel zo nodig uitdrukkelijk de vraag

WNHL VPIPA Ander functie

64

Ben ik steeds VP?

Of toch JA? 

Wees u bewust van

▪ Uw gewijzigd imago 

▪ Uw voorbeeldfunctie als VP op het vlak van 

• psychosociaal welzijn in het algemeen

• en respectvol omgaan met elkaar

WNHL VPIPA Ander functie
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Hoe handel ik? Vuistregels

• Richtlijnen

▪ Handel in de eerste plaats conform de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

uw functie (HL, IPA, andere functie) of als collega (conform uw positie t.a.v. de 

persoon)

▪ Bij twijfel of onduidelijkheid, stel de vraag: deze persoon komt naar mij 

• Op basis van mijn functie, als collega, als VP, …

• Bevraag dit zo nodig, maak het bespreek!

▪ Respecteer de regels m.b.t. deontologie (m.i.v. beroepsgeheim en/of) discretie 

volgens die functie of rol

• Verduidelijk dit zo nodig, maak het bespreek

WNHL VPIPA Ander functie
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Heb ik steeds 

beroepsgeheim?
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Heb ik steeds beroepsgeheim?

JA – in functie van opdrachten VP

▪ Enkel van zodra je de functie van VP (PA-Psy) daadwerkelijk uitoefent

▪ De informatie verworven als VP valt wel steeds onder het beroepsgeheim

• Informatie kan je niet gebruiken in andere rollen/functies

• Ook als je stopt als VP blijft zwijgplicht bestaan

WNHL VPIPA Ander functie

68

Heb ik steeds beroepsgeheim?

NEE – niet in functie van VP

▪ In alle andere rollen en functies heb je geen beroepsgeheim conform je aanstelling 

VP

▪ De informatie verworven als VP mag je dan ook niet gebruiken 

▪ De informatie vervorwen in je andere rol/functie mogelijks wel 

(afhankelijk van rolmodaliteiten rol/functie)

WNHL VPIPA Ander functie
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Heb ik steeds beroepsgeheim?

Niet i.f.v. VP?

blijf waakzaam over uw rechten, plichten, verantwoordelijkheden

▪ Wees u bewust van uw imago en voorbeeldfunctie door uw bijkomende 

opdracht als VP

▪ Discretieplicht blijft van toepassing

▪ In bepaalde functies/rollen zal het mogelijks uw plicht zijn om bepaalde 

zaken te melden of bepaalde acties te ondernemen

WNHL VPIPA Ander functie

70

“VP zijn” is deontologisch
denken en handelen.
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CHECK OUT
Wat neem je mee?
Wat liep goed? 

Wat kan beter? 

Bedankt!

Graag tot een volgende opleiding!

www.attentia.be ● linkedin.com/company/attentia ●
facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl
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