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 Document – Afkortingen   

2 Module 1 – Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP  
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3 Module 2 – Psychosociale Risico’s op het werk  
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 Document – PSR en 5 A’s  

4 Module 3 – Gesprekstechnieken   
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 Presentatie  

O Overzicht – online   

 Presentatie – Overzicht – dag 1, 2 en 3  

 KLASSIKAAL  

6 Module 4 – Interventietechnieken – deontologie   
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7 Module 4 – Interventietechnieken – 4 opdrachten  

 Presentatie  

 Document – Taken VP volgens codex  

8 Afsluit  

 Presentatie   

 Document – Product & Services  

O Overzicht – 5 dagen  

 Presentatie – Overzicht – 5 dagen  

 



Basis VP Introductie

1

Vertrouwenspersonen
Basisopleiding

Introductie

Team psychosociaal welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Opbouw van basisopleiding

1
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Deelname & attest

• Elke dag wordt aanwezigheid gevalideerd. 

• Online automatisch

• Op dag 4 en 5 deelnemerslijst aftekenen!

• Attest gewenst? 

Deelname aan alle 5 dagen is vereist. 

• Je kan niet deelnemen aan 1 of meerdere dagen? 

Breng lesgever en organisator op de hoogte

• Tools en attest wordt elektronisch bezorgd na 

afronding van opleiding

Lesmateriaal

• 4 modules: presentaties en 

informatiedocumenten

• Praktijk: tools en oefeningen

Lesomgeving

• Dag 1-2-3: online

• Dag 4-5: klassikaal

Distributie lesmateriaal

• Lesmateriaal i.f.v. dag 1-2-3 

Elektronisch via link (PDF):

• Presentaties, documenten

• Oefeningen

• Tools 

• Lesmateriaal i.f.v. dag 4-5 

Afgedrukt en verdeeld op dag 4:

• Presentaties, documenten

• Oefeningen

• Tools 

4

Vragen tijdens of na de opleiding

Stel ze gerust aan 

• jouw lesgever

• Jouw preventieadviseur psychosociale 

aspecten

• Team Psychosociaal Welzijn
wellbeing@attentia.be 

Tel : 02 738 75 31 | Fax : 02/735 01 36

Attentia preventie & bescherming vzw 

Keizer Karellaan 584 bus 1 

1082 Brussel

Oefeningen, opdrachten, cases, …

• Theorie en praktijk worden zoveel mogelijk 

met elkaar verweven

• Oefeningen worden aangeboden i.f.v. noden 

en behoeften van deelnemers

• Jouw vragen, cases, … zijn welkom! Ze 

brengen de praktijk nog dichterbij!

• Sommigen oefeningen hebben als doel jou 

zelf verder te reflecteren

3
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Let’s go!

www.attentia.be

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

5

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl
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Afkortingen opleiding vertrouwenspersoon 
5 A’s Arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, interpersoonlijke relaties (arbeidsverhoudingen) 

AK Aangeklaagde 

AP Andere persoon 

AR Arbeidsreglement 

BP Betrokken persoon 

Get Getuige  

Codex Codex over het welzijn op het werk 

CPBW Comité voor preventie en bescherming op het werk 

EDPB Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

FOD WASO Federale overheidsdienst Werk Arbeid en Sociaal Overleg 

GPP Globaal preventieplan 

HL Hiërarchische lijn 

IDPB Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

IPA Interne preventieadviseur 

JAP Jaaractieplan 

LG Leidinggevend personeel 

MR Maatregelen 

NP Nuttige persoon 

OGGW Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk   
(= geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) 

PA Preventieadviseur 

PA-AA Preventieadviseur arbeidsarts 

PA-Psy Preventieadviseur psychosociale aspecten 

PSR Psychosociale risico’s 

RA Risicoanalyse 

TWW Toezicht welzijn op het werk (arbeidsinspectie) 

VP Vertrouwenspersoon 

VZ Verzoeker 

Welzijnswet Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk 

WG Werkgever 

WN Werknemer 
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1

Vertrouwenspersonen

Basisopleiding

Module 1

Wettelijk kader 

m.b.t. rol en statuut van VP

Team Psychosociaal Welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 1

Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1
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1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal 

Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke 

bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10.Aansprakelijkheid

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

Welzijnsbeleid: introductie

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

3
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Welzijnswet

Codex over het welzijn op het werk

6

Welzijnsbeleid – 7 domeinen

Arbeids-

veiligheid

Arbeids-

hygiëne
Gezondheid 

Verfraaiing 

van de 

werkplaats

Ergonomie 
Intern 

leefmilieu

Psycho-

sociale

risico’s

5

6
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Voor wie is de wet van toepassing?

• WG

• WN

• Gelijkgestelde WN

• Andere personen op de arbeidsplaats
zoals leveranciers, leerlingen/stagiairs, bezoekers, klanten, …

8

Welzijnsbeleid in een notendop

MR treffen ter bevordering van welzijn van WN bij  

uitvoering van hun werk

Beleid omvat 

• Risico’s opsporen en risico’s inschatten 

(risicoanalyse, risico-evaluatie)

• Preventiemaatregelen treffen (actieplan)

Welzijnsbeleid is geïntegreerd in algemeen beleid

7

8
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Inschatten van risico’s (via RA)

Voorbeeld i.v.m. valpreventie: schoonmaak van vloer in een zone

• Beïnvloedende factoren

Type vloer? Duur, frequent, … van schoonmaak? Verwachte droogtijd? 

Verwachte passage? …

• Gevaar 

Tijdelijk een gladde vloer met risico op vallen/uitglijden

• Afwending

Kan schoonmaak vermeden worden? Kan natte vloer vermeden worden? 

Kan toe-/doorgang zone vermeden worden (vb. tijdstip, omweg, …)? …

• Schade

Lichamelijke schade bij passant die valt, dienstverlening/productie 

vertraagt door blokkade van toe-/doorgang, …

SchadeRisicofactoren Gevaar

10

Preventiebeleid wordt geborgen en is dynamisch

• GPP - Plan overheen 5 jaar

▪ Opgemaakt door WG in overleg met HL en IDPB (en EDPB)

▪ Bevat resultaten van RA, prioritaire doelstellingen, activiteiten om doel te bereiken, 

middelen en opdrachten/verplichtingen van betrokkenen

• JAP – elk jaar een concreet plan

• GPP en JAP: bijsturing in functie van

▪ Geregelde evaluatie

▪ Nieuwe informatie

GPP

JAP JAP JAP JAP JAP

Plan

Do Check

Act
PDCA 

Samenspel van 

• Beleid borgen

&

• Continu verbeteren

9

10
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Preventiebeleid volgens algemene principes

Maatregelen

Verwijderen van risico 

Verminderen/verkleinen van risico 

Collectieve MR 

Individuele MR

Vorming en voorlichting

Signalisatie

12

Beleid volgens doelgroep

Organisatie in haar geheel

Groep van werkposten/functies, teamniveau

Individu

11

12
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Beheersen van schade
Schade herstellen en/of beperken

Beheren van gevaar
Gevaar verwijderen en/of (impact ervan) beperken

Schade voorkomen

Beheren van risico’s
Blootstelling aan risico vermijden,

verlagen, afwenden; 

Gevaar voorkomen

Preventiebeleid volgens preventiepiramide

Tertiair

Secundair

Primair

14

Basisactoren

WG

Is eindverantwoordelijke

HL

Implementeert het beleid

WN

Bouwt beleid mee uit

IPA

Staat WG en HL bij 

Geeft advies i.s.m. andere PA’s (IDPB & EDPB)

CPBW

Geeft voorafgaand advies over welzijnsbeleid

Stimuleert activiteiten van IDPB

Volgt de werking van IDPB op

Welzijn een zaak voor en door iedereen!

13

14



Basis VP Module 1 – Wet & VP

8

Wettelijk kader m.b.t. 

psychosociaal welzijnsbeleid

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

16

Wettelijke kader (sinds 1/9/2014)

Hoofdstuk Vbis van de Welzijnswet 

✓
Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van 

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk wat de preventie van 

psychosociale risico’s betreft, waaronder 

inzonderheid geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk

Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het 

gerechtelijk wetboek en de wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van 

de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk wat de gerechtelijke procedures 

betreft

Titel 3 van boek I van de codex over het 

welzijn op het werk

✓

✓
Koninklijk besluit van 10 april 2014 

betreffende de preventie van 

psychosociale risico’s op het werk

15

16
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Belangrijke accenten (t.o.v. vorige wetgevingen)

Definiëring van risico

• Erkenning van verwevenheid en reikwijdte

• Definitie PSR

• OGGW blijft erkend als belangrijk 

potentieel ‘gevaar’ 

Preventie op dynamische wijze

• Primaire preventie is prioriteit

• Belang van risicoanalyse en jaarlijkse 

evaluatie

• Hogere betrokkenheid van beleidsmakers

• Actoren zijn duidelijker gedefinieerd

• Neutrale terminologie

• Gericht op oplossingen zoeken en herhaling 

voorkomen

• Ruimere actiemogelijkheden

Procedure WNAandacht voor 3 niveaus

• Organisatie

• Groep / team

• Individu

Definitie PSR & OGGW

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

17
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Psychosociaal risico (PSR)

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.

20

PSR

OGGW

PSR omvat OGGW

GeweldPesterijen

Ongewenst 

seksueel gedrag

19

20
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Pesterijen op het werk

Een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen

buiten of binnen de onderneming, 

die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd

die tot doel of gevolg hebben

dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit

van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast,    

dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht,

of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met 

leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, 

taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, 

nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, 

genderexpressie en genderidentiteit.

22

Geweld op het werk

Elke feitelijkheid

waarbij een werknemer of een andere persoon

psychisch of fysiek

wordt bedreigd of aangevallen

bij de uitvoering van zijn werk.

21

22
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Ongewenst seksueel gedrag op het werk

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag

met een seksuele connotatie

dat als doel of als gevolg heeft

dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast 

of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd. 

24

Ontstaan van een risicosituatie of een gevaar

SchadeRisicofactoren Gevaar

(Positieve en 

negatieve)

beïnvloedende 

elementen(5A’s)

PSR

(m.i.v. OGGW)
(Positieve en 

negatieve)

gevolgen

23

24
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PSR schematisch

Schade

Voorbeelden:

• Concentratieverlies

• Chronische stress

• Onaangename werksfeer

• Gebrekkige productie

• Verloop

• Uitstroom

• …

Risicofactoren 
(werkgerelateerd)

• arbeidsorganisatie

• arbeidsinhoud

• arbeidsvoorwaarden 

• arbeidsomstandigheden 

• interpersoonlijke relaties 

op het werk 

(arbeidsverhoudingen)

Gevaar

Voorbeelden:

• Laissez-faire 

managementstijl

• Te hoge werkhoeveelheid

• Disbalans privé-werk

• Conflicten

• Pesterijen

• …

(Positieve en negatieve)

beïnvloedende elementen 

van arbeid (5A’s)

(Positieve en negatieve)

gevolgen

De als problematisch 

ervaren werksituatie

Preventiebeleid psychosociaal welzijn
Specifiek MR m.b.t. psychosociaal preventiebeleid

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Bescherming van PSR veroorzaakt door derden

Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid PSR

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

25

26
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Specifiek minimale MR m.b.t 

psychosociaal preventiebeleid

Preventiebeleid psychosociaal welzijn
Specifiek MR m.b.t. psychosociaal preventiebeleid

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Bescherming van PSR veroorzaakt door derden

Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid PSR

28

Minimale preventieMR PSR

• Preventiebeleid psychosociaal welzijn (dynamisch systeem)

• Verplichting van HL bepalen

• Informeren en opleiden van WN

• Informeren van CPBW

• Bijzondere aandacht voor preventie indien contact met derden

▪ Register voor OGGW door derden

▪ Bijstand aan WN indien slachtoffer van geweld door derde

• Procedures voor WN bij schade door PSR

• Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid als gevolg van PSR

Zie actoren

Zie psychosociale interventies

Verplicht voor elke onderneming/instelling

27

28
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Dynamisch 

risicobeheersingssysteem

Preventiebeleid psychosociaal welzijn
Specifiek MR m.b.t. psychosociaal preventiebeleid

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Bescherming van PSR veroorzaakt door derden

Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid PSR

30

Preventiebeleid is basisconcepten toepassen

Organisatie in haar geheel

Groep van werkposten/functies/team

Individu

Maatregelen

Verwijderen van PSR

Verminderen/verkleinen van PSR 

Collectieve MR 

Individuele MR

Vorming en voorlichting

Signalisatie

GPP

JAP JAP JAP JAP JAP

Tertiair
schade

beheren

Secundair
gevaar beheren

schade voorkomen

Primair
risico beheren

gevaar voorkomen

Plan

Do Check

Act

29

30
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Risicoanalyse PSR – collectief

• Bepalen en evalueren van PSR rekening houdend met “5 A’s”

▪ Indien WN contact heeft met derden hiermee rekening houden

• RA realiseren

▪ Met medewerking van WN

▪ Met bijstand van de externe PA-Psy indien de complexiteit het vereist

• Advies m.b.t. preventieMR

▪ Advies PA-Psy vereist, indien betrokken bij de analyse

DOEL: op organisatie-, groepsniveau collectieve MR treffen

Primaire preventie

Situaties identificeren die aanleiding kunnen geven tot PSR 

Op niveau van organisatie en doelgroepen

32

Risicoanalyse PSR – specifieke arbeidssituatie

• Bepalen en evalueren van RPS rekening houdend met “5 A’s”

• Uitgevoerd op vraag van
▪ WG

▪ Een lid van HL

▪ Of ten minste 1/3 van WN-vertegenwoordiging in CPBW

▪ Ev. Opgelegd door TWW

• RA wordt gerealiseerd 

▪ Met medewerking van WN

▪ Met bijstand van externe PA-Psy indien de complexiteit het vereist

▪ Anonieme rapportering: WN deelt op anonieme wijze informatie mee

DOEL: op organisatie-, groeps- en individueel niveau collectieve en individuele MR

Secundaire (en tertiaire) preventie

Risicoanalyse van PSR op niveau van specifieke arbeidssituatie waar een specifiek 

gevaar werd gedetecteerd

31

32
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(Jaarlijks) evalueren en bijsturen

rekening houdend met:
▪ Verzoeken risicoanalyse van specifieke arbeidssituatie

▪ Verzoeken formele psychosociale interventie

▪ Conclusies van incidenten bij herhaling en voorwerp van informele 

psychosociale interventie

▪ Feiten ingeschreven in het register feiten OGGW door derden

▪ Informatie van de arbeidsarts

▪ Gegevens jaarverslag IDPB (luik psychosociale aspecten)

DOEL: op organisatie- en groepsniveau collectieve MR geregeld bijsturen

preventieMR onderzoeken

Jaarlijkse evaluatie van preventieMR met bijstand van PA-Psy, 

bij elke (belangrijke) wijziging die blootstelling van WN aan PSR kan beïnvloeden

Beschermen van PSR 

veroorzaakt derden

Preventiebeleid psychosociaal welzijn
Specifiek MR m.b.t. psychosociaal preventiebeleid

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Bescherming van PSR veroorzaakt door derden

Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid PSR

33

34
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Register voor feiten OGGW door derden

Wat?

Registratie van feiten OGGW door 
andere personen (derden) t.a.v. WN

Opzet?

Overzicht krijgen van OGGW 

t.a.v. WN door derden

Door wie?

VP
Indien geen VP → IPA

Doel?

PreventieMR treffen op collectief en 
groepsniveau om eigen WN te 
beschermen tegen andere personen

36

Bijstand bij geweld door derde

Wat?

Passende psychologische 
ondersteuning van gespecialiseerde 
diensten of instellingen
Aangeboden via WG

Wanneer?

Bij geweld door andere 

persoon t.a.v. WN

(Inherent aan arbeidssituatie)

Voor wie?

WN die slachtoffer is van geweld 
door andere persoon (derde)

Doel?

Schade bij WN voorkomen 
(posttrauma)

35

36
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Begeleiden van werkhervatting 

als WN afwezig is wegens PSR

Preventiebeleid psychosociaal welzijn
Specifiek MR m.b.t. psychosociaal preventiebeleid

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Bescherming van PSR veroorzaakt door derden

Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid PSR

38

WN is afwezig wegens PSR

Als gevolg van PSR (m.i.v. OGGW)
Vb afwezigheid wegens pestgedrag, conflicten, hoge werkdruk, …

→ niet enkel bij burn-out (werkgerelateerd syndroom) …

Maatregelen

• Begeleiden van werkhervatting van WN wegens PSR is een plicht

• I.f.v. van aard PSR ook MR t.a.v. groep/team of organisatie nodig

Voorwaarde

• WG of HL is op de hoogte dat WN afwezig is wegens PSR

• Melding volstaat, een psychosociale interventie is niet nodig

Werkhervattingsprocedure is bij voorkeur geïntegreerd en geborgen in 

een positief aanwezigheidsbeleid!

37

38
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De actoren

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

40

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

39
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WG WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Eindverantwoordelijke

LG

WG

Opdracht beleid 
psychosociaal welzijn

Kan leidinggevende bevoegdheden delegeren aan LG
• Bevoegdheid van welzijn, van psychosociaal welzijn en/of van 

verzoeken tot psychosociale interventie 

• LG: heeft gezag, competentie, middelen, … om gedelegeerde 

bevoegdheid uit te voeren

• vb Site-Directeur, HR-directeur, CFO, …

Staat in voor het dagdagelijks beheer van de onderneming

Is verantwoordelijk voor preventie van PSR in de onderneming 

Zorgt voor de nodige structuren en middelen om preventiebeleid 

mogelijk te maken

Beslist welke preventieMR moeten genomen worden
A priori: op basis van RA

A posterio: na evaluatie, bij spec RA, bij formeel verzoek, …

42

WG WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

EindverantwoordelijkePositie/opdracht 
naar VP toe

WG kan geen taken opleggen behoudens die opdrachten die bij 

wet zijn vastgelegd 
Vb WG kan VP niet verplichten om een bepaalde psychosociale 

interventie wel of niet op te starten (wel op verzoek van WN)

WG zorgt voor de nodige middelen/structuren opdat VP opdracht 

kan vervullen

• Bezorgt VP de pertinente informatie

• Voorziet in de opleiding/supervisie en overlegmogelijkheden 

met PA-Psy

• Bewaakt dat er geen druk wordt uitgeoefend op VP

• Respecteert deontologie en beroepsgeheim van VP

VP heeft rechtstreekse toegang tot WG

LG

WG
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HL

Meewerken 
uitrol 
beleid

Specifieke 
RA PSR

Advies PA-
(Psy), 

andere? 

Aandacht 
voor 

signalen van 
onwelzijn

Nodige 
informatie 

en 
instructie 

geven 

Voorstellen 
tot 

verbetering 
doen

(Bedrijfsspecifieke) 

hulpbronnen 

benutten

Aandacht 

voor 

medewerkers

Uitrollen van 

preventiebeleid

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Implementatie beleid

Geen opdracht voor VP!

HL

HL

LG

WG

44

WN

Bijdragen aan 
beleid

Hulp/advies 
vragen

Psychosociale 
interventies / 

register 
OGGW 
derden

Psychosociaal 
onwelzijn 
signaleren

Respectvol 
gedrag

Feedback 
geven

(Bedrijfsspecifieke) 

hulpbronnen 

benutten

Aandacht 

voor elkaar

Participeren aan 

preventiebeleid

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Bijdrage aan beleid

Geen wederrechtelijk 
gebruik van formele 
interventie OGGW

WN
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CPBW

Type advies

• Advies over de elementen van de “5 A’s”

▪ I.f.v. welzijn van WN

▪ Advies m.b.t. collectieve preventieMR

• resultaten RA (collectief – specifiek)

• jaarlijkse evaluatie

• formele interventie (conform procedure)

• Unaniem akkoord over aanstelling en verwijdering VP (ev. ook IPA-Psy)

• Akkoord over psychosociale interventies

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Voorafgaand advies

Geen CPBW  Syndicale delegatie 

Geen syndicale delegatie  Voltallig personeel

46

CPBW

• Kan risicoanalyse van specifieke arbeidssituatie aanvragen

▪ ten minste 1/3 van WN-vertegenwoordiging in CPBW

• Bespreken van lopende informele of formele interventies?

▪ Advies over aanpak specifieke situatie bij formele interventie met collectief karakter

▪ Advies over collectieve MR die voortvloeien uit overige formele interventies - enkel indien 

WG tot collectieve MR beslist 

▪ Voorafgaande fase en informele interventies

▪ Formele interventie met individueel karakter of wegens OGGW (enkel collectieve MR die 

voortvloeien uit de beslissing van WG)

• VP neemt deelt bij PSR-items

▪ Adviesgevende stem

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Voorafgaand advies
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IPA (IDPB)

• Algemeen

▪ Coördinerende en adviserende rol bij m.b.t. beleid psychosociale aspecten (m.i.v. 

minimale MR)

▪ Eventueel uitvoeren van RA van PSR

▪ Kan steeds bijstand van PA-Psy vragen

• Specifiek, o.m.

▪ ook PSR in rekening nemen bij analyse van arbeidsongeval

▪ Opvang/bijstand om posttraumatische stress te voorkomen of beperken is voorzien in 

noodprocedures bij traumatische gebeurtenissen

▪ Opmaak van jaarverslag IDPB m.i.v. psychosociaal luik

▪ …

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Advies en coördinatieIntegreren in 
preventiebeleid

48

IPA (IDPB)

• Rol t.a.v. VP

▪ Taken en verantwoordelijkheden van VP respecteren

• Geen bevelen/opdrachten geven aan VP, tenzij conform wetgeving

▪ Beroepsgeheim van VP respecteren: 

• geen toegang tot de individuele gegevens van interventies door VP

▪ VP hangt functioneel af van de IDPB (niet hiërarchisch)

• Doel: leidinggevende rol i.f.v. opdracht van VP 

• Vb organisatie van gebruik van lokalen, terugbetaling van kosten verbonden aan 

uitoefening van functie, opleidingen en supervisie organiseren, ...)

• Combinatie van IPA en VP is mogelijk (verenigbaar)

▪ 2 gescheiden functies (2 petten) 

▪ IPA volgt 5-daagse opleiding tot VP

Integreren in 
preventiestructuren

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Advies en coördinatie
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IPA (IDPB)

• Voorafgaande fase

▪ Voorwaarde: externe PA-Psy en geen interne VP

▪ Opdracht:

• Automatisch opdracht tot verzorgen van “voorafgaande fase” 

• Beroepsgeheim voor deze opdracht!

▪ Doel: WN kunnen informeren over interne procedures en doorverwijzen

▪ Niet van toepassing als:

• ondernemingen met minder dan 20 WN én PA=WG

• OF gebrek aan akkoord van de PA zelf of het CPBW

• Formele interventie 

▪ Voorwaarde: PA-Psy extern

▪ Opdracht: Brug tussen externe PA-Psy en werkgever bij formele interventies 

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Advies en coördinatiePsychosociale 
interventies

50

PA-AA WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Gezondheid als gevolg van PSR bewaken

• WN informeren over psychosociale 

interventies en rol van VP en PA-Psy

• PA-AA doet zelf beroep op PA-Psy

• mits schriftelijk akkoord WN

• WN is niet in staat dit zelf te 

doen

• Overleg met PA-Psy mogelijk over 

werkpost en eventuele MR 

• mits schriftelijk akkoord WN!

Individueel Collectief

Minstens 1 keer/jaar: 

• Collectieve en anonieme gegevens 

verbonden aan PSR verzamelen

• gezondheidstoezichten (medische 

onderzoeken)

• bezoeken van arbeidsplaats 

(bedrijfsbezoek)

• Nuttige elementen overmaken aan 

PA-Psy en werkgever

vaststelling PSR tijdens 

gezondheidstoezicht
bijdrage aan jaarlijkse evaluatie

Beroepsgeheim vanuit gezondheids- /medisch perspectief
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PA-Psy WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Advies PSR

Opdracht

Positie - statuut

Aanstelling verplicht (IDPB of EDPB)

Onafhankelijk (beschermd statuut)

Beroepsgeheim

Onverenigbaar met 
(in zelfde onderneming)

• PA-AA
• WG/LG
• WG-vertegenwoordiger OR/CPBW
• WN-vertegenwoordiger OR/CPBW
• kandidaat voor sociale verkiezingen

Samenwerking VP

Overleg tussen VP en PA-Psy
• recht en plicht
• om opdrachten te kunnen vervullen

Opleiding, supervisie, intervisie

Expert m.b.t. PSR

Adviesbevoegdheid t.a.v. WG en 
WN

Advies op alle niveaus van 
preventiebeleid 

• Advies aan WG, HL, IPA, … 
m.b.t. beheer van risicovoorkoming, 
gevaar, schade op organisatie-, groeps-
en individueel niveau

• Risicoanalyses (coll – spec)

• Jaarlijkse evaluatie beleid
• Opleiding en sensibilisatie
• Psychosociale interventies (informeel 

en formeel)
• …

52

VP

Opvang WN bij PSR

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Aanstelling

Intern of extern

Wie niet?

Onverenigbaar met 
(in zelfde onderneming)

• PA-AA
• LG
• WG- of WN-vertegenwoordiger in OR 

of CPBW
• Kandidaat voor sociale verkiezingen
• Vakbondsvertegenwoordiger

Verplicht?

Facultatief
WN-vertegenwoordigers CPBW kunnen 
aanstelling eisen (unaniem)

Minstens 1 VP of PA-Psy intern
• Belang van kennis van interne 

werking

Externe PA-Psy?
• ≥ 20 WN: minstens 1 VP is intern 
• < 20 WN: VP mag extern zijn

Combinatie van intern en extern 
kan

Hoe?

Bij unaniem akkoord CPBW

Opname naam in AR

Opleiding volgen
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VP WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Opvang WN bij PSR

•Voorafgaande fase

• Informele interventies

Psychosociale interventies

•Meldingen bijhouden

Register van OGGW door derden t.a.v. WN

•# interventies en # meldingen (jaarverslag IDBP)

•Conclusies uit incidenten/meldingen (evaluatie) 

Jaarlijkse terugkoppeling

•Bij PSR-thema advies geven

Deelname CPBW

Opdracht

54

VP

Opvang WN bij PSR

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Basisopleiding Supervisie

Vastgelegd programma
I. halve dag - wettelijk kader 

II. halve dag - PSR

III. dag - gesprekstechnieken

IV. 3 dagen – psychosociale interventies 

(beheersing van probleemsituaties)

Kennis en vaardigheden onderhouden 

en verbeteren

Uitwisseling van ervaring over 

praktische gevallen onder begeleiding

Éénmalig

5 dagen

Minstens 1/jaar

Duur: minimaal 1 dag 

Opleiding
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VP

Opvang WN bij PSR

D
e
o
n
to

lo
g
ie

 -
sta

tu
u
t

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Recht tot overleg met PA-Psy

Onafhankelijk

Oplossingsgericht

Beroepsgeheim

Kan verzoek overmaken aan PA-Psy
- Verzoek heeft betrekking op WG of HL van VP

- Autonomie van VP in gedrang of nadeel voor VP

Faciliterende en adviserende rol

Rol 
Deontologie

56

VP

Opvang WN bij PSR

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

• VP heeft rechtstreekse toegang 

tot WG

• WG deelt pertinente info mee 

zodat VP rol kan vervullen

• WG waakt dat er geen druk is 

op VP

• WG waakt dat VP nodige tijd 

en lokaal ter beschikking krijgt

WG IPA / IDPB

• Functioneel verantwoordelijk 

voor VP (niet hiërarchisch)

• Leidinggevende rol t.o.v. VP is 

beperkt tot

• organisatie van de dienst

• nodige middelen en 

structuren voorzien zodat VP 

opdrachten kan realiseren

Positie t.a.v.
WG en IPA
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Actoren psychosociaal welzijnsbeleid

WG Eindverantwoordelijke

HL Implementatie beleid

WN Bijdragen aan beleid

CPBW Voorafgaand advies

IPA Coördinatie en advies

PA-AA Gezondheid bewaken

Pa-Psy Advies preventiebeleid

VP Opvang WN

Psychosociale interventies
Geïnitieerd door werknemer – basics (zie ook module D)

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid
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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

60

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

59
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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

 o
ve

rw
ee

gt
 e

e
n

 
ve

rz
o

e
k

to
t

in
te

rv
en

ti
e
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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, bescherming)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ problematische situatie)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ identiteit)

FORMEEL

WN vraagt via PA-Psy preventiemaatregelen
aan werkgever (WG) op basis van advies
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Anti-discriminatie
www.unia.be & igvm-iefh.belgium.be

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

64

Discriminatie?

Wat is discriminatie? 
het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis 

van persoonlijke kenmerken

• Een onderscheid maken in een gelijke situatie

• Geen onderscheid maken in een verschillende situatie

Wetgeving definieert 
• 19 ‘beschermde criteria’

• Verschillende vormen van discriminatie (verboden gedragingen)

• Rechtvaardigheidsgronden die onderscheid toelaten
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19 beschermde criteria
AntidiscriminatiewetGenderwet Antiracismewet

wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie

wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van discriminatie 

tussen vrouwen en mannen

wet van 30 juli 1981 tot 

bestraffing van bepaalde door 

racisme of xenofobie 

ingegeven daden

handicap, geloof of levens-

beschouwing, seksuele 

geaardheid, leeftijd, ver-

mogen, burgerlijke staat, 

politieke overtuiging, syndicale 

overtuiging, gezondheids-

toestand, fysieke of genetische 

eigenschap, geboorte, sociale 

afkomst en taal

geslacht

(m.i.v. geslachtsverandering, 

genderexpressie, 

genderidentiteit, 

sekse-kenmerken, 

zwangerschap, adoptie, 

medisch begeleide 

voortplanting, geven van 

borstvoeding, moederschap, 

vaderschap, meemoederschap)

nationaliteit, nationale of 

etnische afstamming, 

zogenaamd ras, huidskleur en 

afkomst 

66

Raakvlakken PSR en discriminatie?

• Discriminerende intimidatie (zie ook definities OGGW)

▪ Pesterijen/intimidatie verbonden aan een van de beschermde criteria en dat 

iemands waardigheid aantast door een vijandige, beledigende en vernederende 

omgeving te creëren.

▪ Bv: een werfleider maakt de hele dag door racistische opmerkingen en grapjes tegen 

een arbeider van vreemde origine.

• Bedrijfsintern beleid inzake diversiteit, anti-discriminatie wordt niet nageleefd

▪ Blootstelling aan negatieve elementen verbonden aan de 5 A’s (vb arbeidsorganisatie, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,…) welke aanleiding kan geven tot 

schade
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Impact op opdrachten van VP?

• Informeer je over het beleid in je onderneming!

▪ Zo kan je WN correct informeren en adviseren

▪ Zo kan je desgewenst doorverwijzen naar de juiste interne en externe structuren

• De opdracht, rol, verantwoordelijkheid van VP als dusdanig wijzigt niet als er 

sprake zou zijn van discriminatie of racisme

• Discriminatie kan een beïnvloedend element zijn welke aanleiding kan geven tot 

psychosociaal gevaar of psychosociaal onwelzijn

• Net zoals bij PSR/OGGW is het niet de opdracht van VP om te 

onderzoeken/beslissen/kwalificeren of bepaalde feiten discriminerend zijn of niet.

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

WN

CPB
W

IPA/I
DPB

HL

Vrijwillige en gerechtelijke 

bemiddeling
https://www.fbc-cfm.be/nl

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid
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2 vormen van bemiddeling

Vrijwillig Gerechtelijk

Partijen doen een beroep 

op bemiddelaar, 

zonder tussenkomst van rechter

Homologatie van akkoord 

door rechtbank mogelijk

Bemiddeling wordt bevolen door een 

rechter 

tijdens een procedure

Homologatie van akkoord door rechtbank

artikelen 1730 tot 1733 van het 

Gerechtelijk Wetboek

artikelen 1734 tot 1737 van het 

Gerechtelijk Wetboek

Bemiddelingsprotocol volgens wettelijke vereisten

Erkend bemiddelaar

70

Diverse domeinen

Familiale 

zaken
Sociale zaken

Burgerlijke- en 

handelzaken

Grensover-

schrijdende

bemiddeling

Buren-

bemiddeling

School-

bemiddeling

Medische 

geschillen

Geschillen tussen 

koppels 

(groot)ouders, 

(klein)kinderen, 

broers en zussen

vb. Familiaal 

bemiddelaar

Geschillen tussen 

personeelsleden 

en/of 

personeelsleden en 

directie

vb. Sociaal 

bemiddelaar

Conflicten die 

voortkomen uit 

contracten en 

verbintenissen

Geschillen over 

landsgrenzen m.b.t. 

verbintenissen in 

persoonlijke en 

zakelijke sfeer

Conflicten tussen 

buurtbewoners

vb. Buren- en 

buurtbemiddelaars

Conflicten tussen 

schoolbestuur en 

directie, tussen 

directie en 

personeel, tussen 

personeel onderling, 

personeel/directie en 

ouder/leerling

Geschillen tussen 

beroepsbeoefenaar 

en patiënt

vb. Ziekenhuis-

bemiddelaar
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Beroepsgeheim 

& deontologie
Basics (zie ook module D)

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

72

Deontologie – 4 pijlers

Respect Integriteit

Verantwoordelijkheid Deskundigheid

Voor waarden, rechten, 
zelfbeschikking van ander

Voor Welzijnswet en andere relevante
wetgeving (o.a. persoonsgegevens, 
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

71
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Beroepsgeheim - Strafwetboek (SW)

• Art 458 SW

▪ 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.

zwijgplicht

74

Beroepsgeheim - Strafwetboek (SW)

• Art 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
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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

Aansprakelijkheid

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10. Aansprakelijkheid

75
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Burgerrechtelijk Strafrechtelijk

• Centraal: vergoeden van schade

• Doorgaans verzekering mogelijk 

(schade vergoeden)

• Fout en schade met oorzakelijk 

verband, schadevergoeding eisen

• Centraal: straffen van dader

• Geen verzekering mogelijk

• Inbreuk op wet door regel niet na te leven (door wel of net niet te 

handelen): misdrijf – schuld 

Verhouding tussen burgers onderling

Aanzetten tot zorgvuldig handelen

en schade herstellen

Verhouding tussen burger en staat

Goede orde van het dagelijks leven waarborgen

Strafrecht Sociaal Strafrecht
Strafwet Sociaal zekerheids- en arbeidsrecht

• Iedereen
• Curatief
• A posteriori (na de feiten)
• Na ontstaan schade

• Beperkt specifiek omschreven 

doelgroep

• Preventief

• A priori (vóór ev. feiten)

• Bij overtreding wetgeving

Soorten aansprakelijk?

78

Strafrechtelijk

Strafrecht Sociaal Strafrecht

Psychosociaal welzijn: wie is verantwoordelijk? Wie is aansprakelijk?

Burgerrechtelijk

WG, LG, HL  

Schade veroorzaakt door niet 

treffen van geschikte MR 

WG, LG, HL, WN 

Schade veroorzaakt door 

onrechtmatig gedrag / OGGW

WG, LG, HL, WN 
Vorm van OGGW welke als 

misdrijf in strafwet is 

opgenomen 

WG, LG, HL, WN 

OGGW als onderdeel, middel 

of uiting van andere misdrijf 

(vb discriminatie)

PA-Psy, VP, PA-AA

Beroepsgeheim niet naleven

WG, LG, HL  

Welzijnswet niet naleven

WG, LG, HL , WN 
Daad van OGGW

77
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Burgerrechtelijk

Strafrechtelijk
WG, LG, HL, WN

VP, PA-Psy

Strafsanctie

(Misdrijf volgens wet)

ExternIntern
Disciplinair

WG, LG, HL, WN

Schadevergoeding

(Fout met schade als gevolg)

Mogelijkheden (niet-limitatief) bij niet naleven 

van verplichting m.b.t. psychosociaal welzijn?

LG, HL, WN

Disciplinaire sanctie
Voorbeelden (niet-limitatief)

• Welzijnsinstructies niet opvolgen

• Onrechtmatig gedrag 

(PSR veroorzaken, OGGW stellen)

• Wederrechtelijk gebruik van formeel OGGW

• Niet toepassen van discretieplicht

(Niet naleven van AR)

VP, PA-Psy

Verwijderen uit functie
Voorbeeld (niet-limitatief)

• Vertrouwensbreuk

• Niet correct toepassen van richtlijnen

(Niet vervullen van opdracht)

Toepassen Welzijnswet

80

Rol van VP 
is ingebed in het 
(psychosociaal) 
welzijnsbeleid.

79
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Completed!

www.attentia.be

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

81

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


Basis VP Module 2 - PSR

1

Vertrouwenspersonen

Basisopleiding

Module 2

PSR

Team Psychosociaal Welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 2

Psychosociale risico’s op het werk

1

2
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2

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

Een risicosituatie

vanuit psychosociaal perspectief

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

3
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Psychosociaal risico (PSR)

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.

6

Ontstaan van een risicosituatie of een gevaar

SchadeRisicofactoren Gevaar

(Positieve en 

negatieve)

beïnvloedende 

elementen(5A’s)

PSR

(m.i.v. OGGW)
(Positieve en 

negatieve)

gevolgen

5

6
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7

PSR schematisch

Schade

Voorbeelden:

• Concentratieverlies

• Chronische stress

• Onaangename werksfeer

• Gebrekkige productie

• Verloop

• Uitstroom

• …

Risicofactoren 
(werkgerelateerd)

• arbeidsorganisatie

• arbeidsinhoud

• arbeidsvoorwaarden 

• arbeidsomstandigheden 

• interpersoonlijke relaties 

op het werk 

(arbeidsverhoudingen)

Gevaar

Voorbeelden:

• Laissez-faire 

managementstijl

• Te hoge werkhoeveelheid

• Disbalans privé-werk

• Conflicten

• Pesterijen

• …

(Positieve en negatieve)

beïnvloedende elementen 

van arbeid (5A’s)

(Positieve en negatieve)

gevolgen

De als problematisch 

ervaren werksituatie

Risicofactoren

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

7

8
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9

Risicosituatie → beïnvloedende elementen

Schade

Blootstelling 

aan elementen 

van 5A’s

PSR

OGGW

10

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

9

10
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11

PRESENTEÏSME

HERSTELNOOD

ABSENTEÏSME

Twee-sporen visie: risicobron ≈ energiebron

PREVENTIE
Voorkomen & beperken van 

risicobronnen
(negatieve elementen)

AMPLITIE
Creëren en bevorderen van 

energie- en motivatiebronnen
(positieve elementen)

SUCCES

Beperken van psychosociaal onwelzijn Bevorderen van psychosociaal welzijn

Gevaar

Typologie van “situaties van relationeel leed”
Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk, FOD WASO

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

11

12
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13

Risicosituatie

Schade

Blootstelling 

aan elementen 

van 5A’s

PSR

OGGW

14

Een problematische werksituaties. PSR? OGGW?

Wat kan wel PSR|OGGW zijn?
Aanhoudende hoge werkhoeveelheid, 

dictatoriale leiderschapsstijl, aanhoudende 

tegenstrijdige informatie over opdracht, 

rolconflict, ontoereikende/gebrekkige 

werkmiddelen, gebrekkige teamontwikkeling, 

opdracht niet afgestemd op competenties, 

verbale agressie van klant, conflicten in team, 

pestgedrag door collega, …

Interpersoonlijke problematiek 

(zoals pesterijen, conflicten) 

blijft een belangrijke situatie 

gemeld bij VP

→ Typologie van relationeel leed

WN ervaart een werksituatie als 

stresserend of problematisch?

Kan PSR of OGGW zijn. 

Maar niet altijd… 

Wat is vermoedelijk geen PSR|OGGW?
Een collega niet leuk vinden, ploegenstelsel  

niet aankunnen, moeten omgaan met moeilijke 

klanten, kiezen voor een beter betaalde job die 

niet past bij jouw competenties, niet akkoord 

gaan met bepaalde beleidskeuzes, onderneming 

biedt bepaalde extralegale voordelen niet aan, 

werktijden zijn voor jou geen goede match met 

schooluren van kinderen, …

PSR OGGW

13

14
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“

15

“Situatie waarbij een persoon –of een groep- een gevoel 

van onbehagen uit of ervaart als gevolg van de relaties 

op de werkplek of in verband daarmee.”

Definitie “Relationeel leed”, Delvaux et al., 2006

Type relationeel leed definiëren volgens

• Relatietype

• Uitingsniveau

16

Confrontatie

Aanval en tegenaanval

• Aanval gevolgd door tegenaanval

• Beiden willen “centrum” innemen en ander 

eruit jagen

COMPLEMENTAIR
Ongelijkheid van 

gemobiliseerde krachten

SYMMETRISCH
Mobilisatie van gelijkwaardige 

krachten en hulpmiddelen

2 relatietypes

Dominantie 

Dominantie en onderwerping

• Passief ondergaan van dominantie

• Eventueel vluchten of vermijden

Vijandigheid 
Aanval en verdediging

• Poging tot weigering, bescherming of 

verdediging

• Superieure positie van ander wordt niet betwist

15

16
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ORGANISATIE

NIVEAU
GROEPSNIVEAU INTERPERSOONLIJK

NIVEAU

3 uitingsniveaus

18

Uitingsniveau en relatietype bepalen type

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

D
O

M
IN

A
N

T
IE

V
IJ

A
N

D
IG

H
E
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O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

D
O

M
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A
N

T
IE

V
IJ

A
N

D
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H
E
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D
O

M
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A
N

T
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V
IJ

A
N

D
IG

H
E
ID

17

18



Basis VP Module 2 - PSR

10

19

Type: interpersoonlijk conflict 

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

D
O

M
IN

A
N

T
IE

V
IJ

A
N

D
IG

H
E
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O

N
F
R
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T
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T
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O
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O

N
T
A
T
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D
O
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N

T
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A
N
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M
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A
N

T
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V
IJ

A
N

D
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H
E
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20

Het interpersoonlijk conflict

VZ BP

Interpersoonlijk & confrontatie

• Gespiegelde handelingen

• Inzet: “het centrum bezette, 

de andere verjagen of 

overheersen

• Beide partijen mobiliseren 

eigen hulpmiddelen

• Niet noodzakelijk een escalatie

• Copingstrategie: tegenaanval

• Poging tot communicatie: 

confrontatie

19
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Type: dominantie / in de greep van een persoon

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

D
O

M
IN

A
N

T
IE

V
IJ

A
N

D
IG

H
E
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O
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R
O
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T
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T
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C
O

N
F
R
O

N
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A
T
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D
O

M
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A
N

T
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N
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N
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A
N

D
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H
E
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Dominantie / in de greep van een persoon

Interpersoonlijk & dominantie

• Dominante positie: persoon

dicteert de regels van relatie

en legt visie op

• Gedomineerde positie:

• VZ probeert zich aan te 

passen door zich zo goed

mogelijk te onderwerpen

aan de eisen van de 

andere → dominante 

persoon wordt versterkt

• Copingstrategieën VZ: 

standhouden, ontwijken

of gedrag aanpassen

BP

VZ

21
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Type: pesterijen

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IE

D
O

M
IN

A
N

T
IE

V
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A
N
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R
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T
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D
O
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Pesterijen

Interpersoonlijk & vijandig

• "aanval – verdediging“

• Dominante positie:

• Ongewenst gedrag

• behoudt het initiatief in de relatie

• Gedomineerde positie:

• zich beschermen, verdedigen, weigeren 

om te gehoorzamen, 

• probeert zijn integriteit te behouden 

door zich af en toe tegen de andere te 

verzetten

• stelt de superioriteit van de ander in 

vraag (maar zoekt geen confrontatie)

• geen intentie om de andere partij te 

beschadigen

• copingstrategie: weerstand bieden

BP

VZ

23
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Type: hyperconflict

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
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N
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O
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T
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Het (hyper)conflict

VZ Groep BP

Groep & confrontatie

• Beide partijen stellen ongewenst gedrag

• Gelijkwaardige hulpmiddelen

• Vb.: confrontatie tussen team en 

teamleider:

• Team: achterhouden van 

informatie, sabotage van het werk, 

negeren van autoriteit, bespotten, 

isoleren, …

• Teamleider: op het laatste moment 

veranderen van werkvoorwaarden

en uurroosters, tegenstrijdige

orders, onhaalbare deadlines, …

25
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Type: ontgroening / in de greep van een groep

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU

SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

SYMME-

TRISCH

COMPLE-

MENTAIR
SYMME-

TRISCH
COMPLE-

MENTAIR

C
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O
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Ontgroening / in de greep van een groep

Groep & dominantie

• Ongewenst gedrag gesteld door groep t.o.v. 

VZ die niet op dezelfde manier reageert

• Groep laat superioriteit over VZ voelen:

• verleiden, druk uitoefenen om aan te 

sluiten bij groep, VZ aanhalen 

afgewisseld met meer gewelddadig 

gedrag en VZ in de ondergeschikte 

positie houden

• OF dezelfde mechanismen op andere 

slachtoffers

• Copingstrategieën VZ: ontwijken, vluchten of 

aanpassen van het gedrag

Groep BP

VZ

27
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Type: zondebok
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Zondebok

Groep & vijandig

• Ongewenst gedrag door groep zoals isoleren, 

verwerpen, ontwijken, …

• Groep vindt dat VZ kenmerken bezit die 

verschillen van die van groep of die door groep

niet gewaardeerd worden

• Copingstrategieën VZ: verdedigend gedrag (maar 

geen verandering van de relationele dynamiek)

Groep BP

VZ

29
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Type: organisationeel (hyper)conflict

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU
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Het organisationeel (hyper)conflict

VZ Organisatie

Organisatie & confrontatie

• Beide partijen stellen ongewenst

gedrag

• gelijkwaardige mobilisatie van 

hulpmiddelen

• vb.: conflict tussen een 

vakbondsafgevaardigde en bedrijf

• Schelden, roepen, …

• Sabotage, opsluiten van 

directie, ...

31
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Type: in de greep van de organisatie

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU
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In de greep van een organisatie

Organisatie & dominantie

• Organisatie handhaaft machtspositie 

t.a.v. VZ om toewijding te verzekeren

• Organisatie verwijst naar waarden, 

ideologieën of overtuigingen de 

verwachtingen moeten rechtvaardigen

• Vb: onredelijke prestaties, abnormale 

arbeidsomstandigheden, privétijd wordt 

ontkend of genegeerd, …

Organisatie

VZ

33
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Type: wanbeleid van het management

INTERPERSOONLIJK NIVEAU GROEPSNIVEAU ORGANISATIENIVEAU
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Wanbeleid van het management

Organisatie & vijandig

• Ongewenst gedrag gesteld door 

vertegenwoordiger(s) van de organisatie

• VZ ervaart een bewust beleid van “agressie of 

zoeken” tegenover hem om bepaalde 

doelstellingen te bereiken (verlaagd rendement, 

uitlokken van fouten, ontslag, …)

• Beleid kan gericht zijn tegen een categorie van 

personen (op basis van leeftijd, geslacht, 

functie, …)

Organisatie

VZ

35
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Gevolgen (schade) van PSR

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

38

Risicosituatie → gevolgen

Schade

Blootstelling 

aan elementen 

van 5A’s

PSR

OGGW

37
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Negatieve gevolgen

LICHAMELIJK
uitputting, herstelnood,

slaapproblemen,

hartproblemen, 

hoge bloeddruk,

ademhalingsproblemen,

huidproblemen, eczema,

rugpijn, hoofdpijn,

spijsverteringsproblemen, 

gewichtsproblemen,

…

PSYCHOLOGISCH
demotivatie, onrust, 

angst, paniekaanvallen, 

schuldgevoelens, 

schaamte,

onmacht/onrecht,

alcohol/drugs/tabak, 

depressie, 

zelfmoordgedachten,

…

SOCIAAL
conflicten, agressie,

sociaal isolement,

familiale destabilisatie,

…

PROFESSIONEEL
efficiëntieverlies,

concentratiedaling,

arbeidsongeschiktheid, 

ziekte, afwezigheden

waarschuwing, ontslag

…

Onaangename werksfeer

Gebrekkige collegialiteit

Samenwerkingsproblemen

Conflicten

Pesterijen

…

Verminderde kwaliteit

Vertraging in voorziene planning

Organisatieproblemen

Fouten bij levering/dienstverlening

Imagoproblemen (intern/extern)

Verhoogde absenteïsme en 

werkongeschiktheid 

Doorstroom/uitstroom

Verlies van competenties

Stakingen

…

40

Stress

Reactie van de werknemer op de eisen 

die hem door de situatie worden gesteld 

en waaraan hij meent te moeten voldoen, 

terwijl hij vreest daarvoor niet de nodige middelen te hebben.“ Definitie “Stress”, De Keyser en Hansez, 1996

Stress 
performance 

curve

39

40
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Extreme vermoeidheid (fysiek & mentaal)

Cognitief controleverlies

Emotioneel controleverlies

Mentale distantie

Werkgerelateerd 
syndroom

“
Extreme inzinking, uitputting of vermoeidheid 

veroorzaakt door het buitensporig aanspreken 

van de energie, krachten of middelen.

Definitie “Burn-out”, Freudenberger, 1974

Burn-out

42

Stress vs. Burn-out

Burn-out

• Belangrijke rol voor betekenis van werk

• Is het gevolg van langdurige blootstelling
aan stress

• Treft vooral personen die een groot belang
hechten aan het werk

• Negatieve attitude en gedragingen
tegenover collega’s, klanten, patiënten, … 
(Cynisme)

Sociale steun en coping-strategieën kunnen helpen bij stress en burn-out

Stress

• Directe gevolgen van professionele
stressoren. De betekenis die men aan het 
werk geeft, staat niet centraal

• Is tijdelijk of chronisch

• Kan elke type WN treffen

• Gaat niet noodzakelijk gepaard met 
negatieve attitudes jegens anderen

41

42
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Depressie vs. Burn-out

Depressie

• Emotionele uitputting en dysfore

stemming

• Verspreid over alle levensaspecten

• Gekenmerkt door een verlies aan 

levenslust

• Lagere zelfwaardering, defaitisme, 

minder vitaliteit

• Antecedenten van depressie kunnen

burn-out faciliteren

Burn-out

• Emotionele uitputting en dysfore

stemming

• Specifiek verbonden aan werk

• Behoud van levenslust in de andere 

levensaspecten, enkel verlies op het 

niveau van werk

• Eigenwaarde en realisme zijn groter

dan bij depressie

• Burn-out kan depressie verergeren

44

Workaholic vs. Burn-out

Workaholisme

• Veel tijd wordt besteed op het werk,  
terughoudend om zich te distantiëren of 
los te maken van het werk, er wordt meer
gedaan dan verwacht tot op het punt dat
de privacy wordt aangetast

• Werk heeft een groot belang en betekenis

• Kan leiden tot burn-out omdat de 
excessieve betrokkenheid leidt tot
uitputting van de bronnen/middelen

• Kan een risicofactor zijn voor burn-out.

Burn-out

• Treft vooral mensen die grote
verwachtingen hebben van het werk

• Werk heeft een groot belang en betekenis

• De uitputting eigen aan burn-out is niet 
verenigbaar met een sterke betrokkenheid
in het werk (workalcoholisme). Er is niet 
noodzakelijk een verband tussen beide.

43
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Risicoanalyse van PSR

en actieplan

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

46

Wat inschatten?

Schade

Blootstelling 

aan elementen 

van 5A’s

PSR

OGGW

Positieve en 

negatieve

beïnvloedende 

elementen

Gevaar
Positieve en 

negatieve

gevolgen

i.f.v. type analyse

45
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Analysemethoden

Vragenlijst Gesprekken

KWANTITATIEF KWALITATIEF

48

Vragenlijst
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SENSOR | Stress and Engagement Sources in the Organisation
i.s.m. met Prof. Dr. Notelaers, KU Leuven, Universiteit Bergen (Noorwegen)
https://www.attentia.be/nl/vitaliteit/sensor

47
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Gesprek: in groep of individueel

Kenmerken

INDIVIDUEEL

• Intensief

• Diepgang mogelijk

IN GROEP - PARTICIPATIEVE RISICOANALYSE (PRA)
• Representatieve groepen

• Meerdere deelnemers samen

• Aantallen (ideaal):

• 1 moderator – max. 7 deelnemers

• 2 moderatoren – max. 12 deelnemers

Rapport

• Anoniem en collectief

• Input medewerkers 

• Advies

KOPE 
PRA 

Gratis voor KMO-klanten
https://shop-nl.attentia.be/collections/health-safety-well-

being/products/kope-tool

Leidraad interview

• Inschatten RPS: frequentie, ernst en 

oplosbaarheid

• Inschatten beïnvloedende risicofactoren, van 

hulp- en energiebronnen

• Duiden met concrete voorbeeldsituaties

• Suggesties tot oplossing of verbetering

• Welke knelpunten verbeteren? Hoe?

• Hoe de risicofactoren aanpakken?

• Hoe de energiebronnen versterken?

50

Vragenlijst Gesprekken
Individueel of groep

Collectieve analyse van PSR

KWANTITATIEF KWALITATIEF

KOPE 
PRA 

Gratis voor KMO-klanten
https://shop-nl.attentia.be/collections/health-safety-well-

being/products/kope-tool

SENSOR
Stress and ENgagement Sources in the Organisation

i.s.m. met Prof. Dr. Notelaers, 
KU Leuven, Universiteit Bergen (Noorwegen)
https://www.attentia.be/nl/vitaliteit/sensor

analyse op collectief niveau / organisatieniveau

collectieve maatregelen

Geïnitieerd door WG

49

50



Basis VP Module 2 - PSR

26

51

Vragenlijst Gesprekken

Specifieke analyse van PSR

KWANTITATIEF KWALITATIEF

analyse van een specifieke situatie met vermoeden van psychosociaal gevaar

collectieve en individuele maatregelen

Geïnitieerd door 

WG, lid HL of 1/3 WN-afvaardiging CPBW

Doorgaans individuele gesprekken 
(anonieme en collectieve verwerking garanderen)

SENSOR of instrument i.f.v. ingeschat gevaar
Bij grotere doelgroepen

52

Een risicoanalyse is 

Slechts een middel
om te komen tot een

ACTIEPLAN

51
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Actieplan, aandacht voor

Resultaten RA: urgenties, oplosbaarheid, beschikbare middelen, …

Andere beschikbare cijfers, info, parameters, …

Andere aanverwante acties of projecten
Prioriteiten

Primaire preventie (voorkomen van risico’s)

Secundaire preventie (beheren van gevaar, voorkomen van schade)

Tertiaire preventie (beperken/herstellen van schade)
3 niveaus van preventie

Preventie van risicobronnen

Amplitie van energiebronnen2 sporen

Organisatie

Groep

Persoon
3 dimensies

Organisatie,  inhoud,  voorwaarden, 

omstandigheden, interpersoonlijke relaties5 A’s

54

Wat doet VP niet?

Geen kwalificatie of 
diagnose van PSR & 

OGGW!

53

54



Basis VP Module 2 - PSR

28

Completed!

www.attentia.be

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

55

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl
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PSYCHOSOCIALE RISICO’S (PSR) 

Definitie  

“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, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.”  

De risicobronnen  

De arbeidsorganisatie  

De arbeidsorganisatie betreft de manier waarop de taken binnen een onderneming zijn gestructureerd en 
verdeeld, alsook de autoriteitsrelaties bestemd om de doelstellingen van de onderneming te 
realiseren. Binnen de bedrijfsvoering vind je zowel globale en algemene beleidslijnen als een beleid omtrent 
welzijn of absenteïsme, naast de beheermiddelen, de werkprocedures, de communicatie tussen de 
verschillende diensten en werknemers of de autonomie van de werknemers.   
De risicofactoren kunnen ontstaan en gebonden zijn aan de sociaaleconomische context van de 
onderneming: crisissituatie, herstructurering, sociaaleconomische onzekerheid, enz. die vrees voor de 
toekomst veroorzaken.  
 

• de manier waarop de taken zijn gestructureerd en verdeeld  

• relaties met de hiërarchie opdat de doelstellingen van de onderneming zouden kunnen worden 

gehaald  

• het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd  

• het beleid omtrent welzijn en absenteïsme  

• onzekerheid ten aanzien van de toekomst, veroorzaakt door de sociaaleconomische context van de 

onderneming   

o crisissituatie  

o herstructurering  

o sociaaleconomische onzekerheid  

o ….  

De arbeidsorganisatie heeft veel invloed op de andere componenten van de bron van PSR’s.  
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De arbeidsinhoud  

De inhoud van het werk beïnvloedt de psychische en lichamelijke gezondheid en het welzijn van de 
werknemers. Bij de inhoud van het werk houden we bijvoorbeeld rekening met de complexiteit van de taken, 
de intellectuele of manuele aard van het werk of de vereiste competenties.  
Met betrekking tot de werklast verwijzen sommigen specifiek naar de emotionele belasting (contact met het 
publiek, in aanraking komen met lijden, zijn emoties moeten verbergen, …).  
  
Bij de inhoud van het werk houden we voornamelijk rekening met:  

• de complexiteit van de taken;  

• de intellectuele of manuele aard van het werk;  

• de vereiste competenties;  

• de wisselvalligheid van het werk (monotonie of diversiteit);  

• de flexibiliteit van het werk (voorzienbaarheid van het werk, mogelijkheid om te anticiperen, 

gevraagde veranderingen);  

• mate van controle (zelfstandigheid, autonomie, inspraak, overleg, de deelname aan de 

besluitvorming, …)  

• de nauwkeurige definitie van het uit te voeren werk, rolonduidelijkheid (dubbelzinnigheid van de

 rol);  

• de informatie die wordt gegeven m.b.t. de uit te voeren taak (slecht gedefinieerde  

• taken, weinig nauwkeurige doelstellingen);  

• het werkritme;  

• de werklast (de psychische, lichamelijke en emotionele belasting);  

• de modaliteit van de arbeidscontrole;  

• de ethische conflicten: een taak moeten uitvoeren die in strijd is met persoonlijke waarden  

• enz.  

 
De inhoud van het werk beïnvloedt de psychische en lichamelijke gezondheid en het welzijn van de 
werknemers.  
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De arbeidsvoorwaarden  

De arbeidsvoorwaarden zijn de parameters die de uitvoering van het werk beïnvloeden. Tot 
die  arbeidsvoorwaarden rekenen we onder andere het type werkrooster, het type contract of het loon.   
Hiertoe rekenen we voornamelijk:  

• het type werkrooster:   

o flexibele arbeidsuren,   

o ploegenarbeid,   

o nachtwerk,   

o deeltijdse arbeid,   

o overuren,   

o gesplitste uurrooster  

• het type contract:   

o contracten van korte duur,   

o opeenvolgende contracten,   

o deeltijdse contracten;  

• het loon en de sociale voordelen,   

• de wijze waarop het werk wordt beoordeeld,   

• de opleidingsmogelijkheden,   

• de carrièremogelijkheden,   

• het evenwicht tussen privé-en beroepsleven,  

 
De arbeidsvoorwaarden beïnvloeden de psychische en lichamelijke gezondheid en het welzijn van de 
werknemers.  

De arbeidsomstandigheden   

De arbeidsomstandigheden omvatten onder andere de door de taak vereiste fysieke inspanningen, de 
blootstelling aan lawaai of de veiligheid.  
De omstandigheden omvatten onder andere de inrichting van de werkplaatsen, de werkmiddelen, de 
omgevingsfactoren, de gebruikte stoffen, de werkhoudingen,…  
De arbeidsomstandigheden omvatten onder andere:  

• de door de taak vereiste fysieke inspanningen;  

• de blootstelling aan trillingen;  

• de blootstelling aan moeilijke klimaatomstandigheden;  

• de veiligheid;  

• de blootstelling aan lawaai (geluid);  

• de verlichting en verluchting (ventilatie);  

• de aanwezigheid van (fysische en/of chemische) stoffen, (ioniserende en/of optische) stralingen, 

elektromagnetische velden;  

• de positie waarin de werknemer zijn werk moet uitvoeren (werkhouding);  
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• het feit te beschikken over goed materieel (een goede stoel, goede werktuigen, andere 

werkmiddelen);  

• Inrichting van de werkplaats  

 
De arbeidsomstandigheden hebben een weerslag op de psychische en lichamelijke  
gezondheid en op het welzijn van de werknemers.  

De interpersoonlijke relaties (arbeidsverhoudingen)   

De arbeidsverhoudingen of de interpersoonlijke relaties op het werk omvatten de sociale verhoudingen 
tussen werknemers onderling evenals de sociale betrekkingen tussen de werknemer en de organisatie die 
hem tewerkstelt (relaties met de directe chef, met de dienst human resources, enzovoort). Het gaat ook om 
de relaties met derden (klanten, patiënten, leerlingen, leveranciers…).  
De interpersoonlijke relaties hebben betrekking op de kwaliteit van de relaties, de managementstijl, de 
werksfeer, de contactmogelijkheden, het eventuele ongewenste gedrag,…  
Er wordt rekening gehouden met:  

• de kwaliteit van de interne relaties (samenwerking, integratie…);  

o horizontaal  

o verticaal  

o lateraal  

• de relaties met derden (vb klanten, patiënten, leerlingen/stagiairs, leveranciers, 

onderaannemers,...)  

• de stijl van beheren (managementstijl,…);  

• de graad van rechtvaardigheid van de onderneming (rechtvaardigheid, willekeur, erkenning);  

• de paradoxen (tegenstrijdige bevelen waardoor de persoon onmogelijk kan uitvoeren wat er 

gevraagd wordt );  

• de werksfeer;  

• de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd en waarop conflicten worden opgelost;  

• het eventuele geweld in de relaties (lichamelijk en psychologisch geweld);  

• pesterijen en ongewenst seksueel gedrag;  

• de contactmogelijkheden (sociaal isolement op de werkplaats, communicatie).  

 

De arbeidsverhoudingen of interpersoonlijke relaties hebben een weerslag op de psychische en lichamelijke 

gezondheid en op het welzijn van de werknemers.  
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Vertrouwenspersonen

Basisopleiding

Module 3

Gesprekstechnieken

Team Psychosociaal Welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 3

Psychosociale interventies: gesprekstechnieken 

1

2
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1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

Communicatie
Enkele basics m.b.t. interpersoonlijke communicatie

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

3

4
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Wat wil ik zeggen? Wat zeg ik?

Wat zegt hij?

Wat bedoelt hij? 

Coderen Boodschap-medium Decoderen

Decoderen Boodschap-medium Coderen

Wat bedoelt zij? 

Wat zeg ik?

Wat zegt zij? Wat wil ik zeggen?

zender ontvanger

ontvanger zender

Communicatie - basisschema

6

Wat wil ik zeggen? Wat zeg ik?

Wat zegt hij?

Wat bedoelt hij? 

Coderen Boodschap-medium Decoderen

Decoderen Boodschap-medium Coderen

Wat bedoelt zij? 

Wat zeg ik?

Wat zegt zij? Wat wil ik zeggen?

zender ontvanger

ontvanger zender

Effectieve communicatie?

5

6
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zender ontvanger

5 axioma’s van communicatie (Watzlawick)

Je kan niet niet communiceren.

Communicatie is een continu proces. Dé waarheid bestaat niet.

Je communiceert digitaal en analoog.

Elke communicatie heeft een inhouds- en betrekkingsaspect.

Je communiceert symmetrisch of complementair. 

ontvanger zender

Inzicht in communicatiepatronen? Axioma’s.

Coderen Boodschap-medium Decoderen

Decoderen Boodschap-medium Coderen

8

Elk gedrag is communicatie
Axioma van communicatie - Paul Watzlawick

“Je kan niet niet communiceren.”

7

8
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Referentiekader. Door welke bril kijk je? 
Axioma’s van communicatie - Paul Watzlawick

• Jouw waarden en 

normen

• Sociale en familiale 

omgeving en context

• Culturele waarden en 

normen

• Jouw afkomst

• Jouw opvoeding

• Jouw ervaringen

• Jouw gedachten

• Jouw gevoelens

• …

“Communicatie is een continu proces. Dé waarheid bestaat niet.”

referentiekaders | mentale kaarten | wereldbeelden | modelwerelden | paradigma’s

Jouw werkelijkheid 

≠ werkelijkheid van de ander
Bepalende factoren, o.a.

10

NON-

VERBAAL

woorden

boodschap die je overbrengt

toon van stem, intonatie, 

spreektempo, pauzes
houding, mimiek, oogcontact, 

(lichaams)bewegingen, 

hoe je eruit ziet

VERBAAL

PARA-

VERBAAL

Je communiceert via digitale en analoge taal
Axioma van communicatie - Paul Watzlawick

Elk gedrag 

is een vorm van 

communicatie

“Je communiceert digitaal en analoog.”

Digitaal: 
gesproken en geschreven woord

≈ verbaal

Analoog: 
onderstreept wat we willen zeggen

& hoe we ons voelen

≈ para- & non-verbaal

9

10
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Niveaus van communicatie: inhoud en relatie
Axioma van communicatie - Paul Watzlawick

“Elke communicatie heeft een inhouds- en betrekkingsaspect.”

Relatie tussen personen 
Hoe wordt communicatie gebracht?

Hoe moet de communicatie begrepen worden? 

Is er veel of weinig communicatie tussen de personen?

Is er wederzijds begrip en betrokkenheid tussen de personen?

Inhoud van interactie
Wat wordt gecommuniceerd?

Welke informatie wordt overgebracht? 

12

COMPLEMENTAIR

Basis: verschil, gelijkheid minimaliseren 

Verschillen zoeken/bevestigen

Ongelijkheid van hulpmiddelen, status, 

standpunten, … accentueren

SYMMETRISCH

Basis: gelijkheid, verschil minimaliseren

Overeenkomsten zoeken/bevestigen

Gelijkheid van hulpmiddelen, status, 

standpunten, … accentueren

Je communiceert volgens een bepaalde relatievorm
Axioma van communicatie - Paul Watzlawick

Een relatie is gebaseerd op gelijkheid of verschil. 

Dit bepaalt of de communicatie symmetrisch of complementair is.

“Je communiceert symmetrisch of complementair.”

11

12
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Wat wil ik zeggen? Wat zeg ik?

Wat zegt hij?

Wat bedoelt hij? 

Coderen Boodschap-medium Decoderen

Decoderen Boodschap-medium Coderen

Wat bedoelt zij? 

Wat zeg ik?

Wat zegt zij? Wat wil ik zeggen?

zender ontvanger

ontvanger zender

Storing in communicatie?

In elke schakel is storing of ruis mogelijk...

Storing en ruis beperken door inzicht in axioma’s en (interne en 

externe) factoren m.b.t. elke schakel in te schatten.

14

• Medium bepaalt rijkdom aan informatie, vergelijk:

▪ Face-to-face: verbaal, para-verbaal, non-verbaal (volledig lichaam)

▪ Telefoon: verbaal, para-verbaal 

▪ Brief: verbaal, paraverbaal? (vb woordkeuze, letterkeuze, interpunctie, emoji?)

• Keuze kanaal hangt af van soort communicatie

▪ Vergelijk een slechtnieuwsmelding en routinematige werkinstructies

• Voordeel van rijk kanaal

▪ Zeer persoonlijke communicatie

▪ Diverse aanwijzingen m.b.t. boodschap

▪ Snel feedback mogelijk

Keuze medium (kanaal)?

13

14
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Een award-winning gesprek?

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

16

Award-winning gesprek?

Ruimte

in je

hoofd

Ruimte 

geven

Ruimte

nemen

Ruimte: 

locatie 

inrichting

Ruimte: 

tijd

Creëer RUIMTE

15

16
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Award-winning gesprek. Hoe pak ik het aan?

Ruimte

in je

hoofd

Ruimte 

geven

Ruimte

nemen

Ruimte: 

locatie 

inrichting

Ruimte: 

tijd

Setting the scene
locatie, inrichting, tijd

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

17

18
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Ruimte: locatie, inrichting

Publieke zone |>360cm

Sociale zone|120-360cm

Persoonlijke zone|45-120cm

Intieme zone|0-45cm

Neutraliserende opstelling

• Virtuele driehoek (ook 10 voor 2-

positie genoemd)

• Persoonlijke zone respecterenTafel?

• Creëert subjectieve veiligheid

• Comfort om notities te nemen

• Tafelbreedte kan afstand creëren

• Is neutrale opstelling mogelijk?

Essentieel

• Vertrouwelijkheid

• Rustige omgeving

• Veilig (subjectief/objectief)

• Aangenaam: ventilatie, verlichting, 

temperatuur, …

Andere

• Water, frisdrank, koffie, …

• Papieren zakdoeken?

20

Ruimte: tijd

Voorzie voldoende tijd

Benoem verwachte of voorziene duur (voorafgaand of bij aanvang)

Bewaak de tijd tijdens het gesprek

Temporiseer: vertraag het gesprek, vertraag de beslissing, stiltes toelaten

19

20
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Structuur van een gesprek
Standaardgesprek

Slechtnieuwsgesprek

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

22

Een standaardgesprek

Voorbereiding gesprek

Gesprek

Opvolging gesprek

inleiding

kern

afsluiting

Opvang en begripvol luisteren is veel meer dan 

een feitenverzameling.

Vaak volstaat de emotionele ontlading!

• Ondersteunen van WN

• Referentiekader laten verruimen 

• Nieuwe inzichten laten verwerven

• Andere perspectieven laten ontdekken

• Andere/meerdere manieren helpen ontdekken 

om met situatie om te gaan

• Geen diagnose of kwalificatie van PSR/OGGW

Opzet

21

22
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voorbereiding gesprek opvolging

inleiding kern afsluiting

• Geschikte plaats en moment 

(ongestoord en vertrouwelijk 

gesprek is mogelijk) 

• Inhoudelijke voorbereiding

• Inrichting van ruimte

• Ev. documenten/formulieren 

voorzien

• Balans tussen ruimte geven en 

ruimte nemen

• Openstaan en focus op komend 

gesprek

• Gesprek leiden

• Afspraken opvolgen (indien van 

toepassing)

Openen van gesprek

• Doel en verloop van het gesprek

• Tijd afspreken

• Deontologie en beroepsgeheim

Verloop van gesprek sturen

• Doel van gesprek nastreven

• Structuur handhaven 

• Participerend observeren

• Gesprekstechnieken toepassen

• Tijd bewaken

• Samenvatten

• Beslissing benoemen

• Eventueel:

• Formulieren invullen

• Documenten overhandigen

• Vervolgafspraken maken

Een standaardgesprek

24

Een slechtnieuwsgesprek

Voorbereiding gesprek

Gesprek

Opvolging gesprek

inleiding

kern

afsluiting

• Structuur van gesprek toepassen 

• Aanvullend toepassen van kenmerken van 

slechtnieuwsgesprek (inleiding/kern)  

• Aandachtspunten:

• Snel

• “Onder vier ogen”

• Eerlijk

• To the point

• Respect tonen voor ontvanger

Kenmerken

23

24
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voorbereiding

gesprek

opvolging

Inleiding

Ruimte geven tot verwerking

Afsluiting

• Slechte nieuws brengen 

• Ruimte tot verwerking geven

• Argumenten formuleren

• Samen oplossingen zoeken

• Korte inleiding

• Slechte nieuws: op een directe manier en in klare taal formuleren

• Zonder overdrijven een meelevende toon hanteren

• Ontvanger nieuws laten verwerken en stoom laten afblazen

• Reactie eerbiedigen en er niet onmiddellijk op ingaan

• Opvangen van ontvanger en helpen bij het uiten van emoties

• Actief luisteren en reacties samenvatten

Argumenten formuleren

• Ontvanger nieuws laten verwerken en stoom laten afblazen

• Reactie eerbiedigen en er niet onmiddellijk op ingaan

• Opvangen van ontvanger en helpen bij het uiten van emoties

• Actief luisteren en reacties samenvatten

Naar oplossingen gaan

• Pas mee starten als het nieuws voldoende verwerkt is. Signalen zijn
• “Wat moet ik nu?” / “Wat wordt van mij verwacht?” /“Wat is de volgende stap?” 

• Gesprekstechnieken om ontvanger te laten nadenken over mogelijke volgende 

stap, mogelijke oplossingen en engagement bekomen

Een slechtnieuwsgesprek

Actief luisteren
Non- en paraverbale gesprekstechnieken

Verbale gesprekstechnieken

Observeren

Emoties (h)erkennen

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

25

26
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Actief luisteren…

“Participerend observeren”

Een gestructureerde manier van 

observeren, luisteren, spreken en 

interageren

Focus op ander

Aandacht op ander (VZ, BP, AP, …)

Zich verplaatsen in ander

Eigen mening en wensen opzij zetten

Gericht luisteren én vragen

Zoeken naar kern van probleem

Zoeken naar eventuele hulpvraag

Totaalbeeld van boodschap

Inschatten van inhoud, gevoel, 
gedrag, lichaamstaal m.b.t. relaas

Taxeren van verandering m.b.t. 
lichaam, mentale toestand, 
stemming, relationele verhouding, … 
doorheen het gesprek

“

28 Brené Brown - Empathy vs Sympathy

Actief luisteren … op basis van empathie

27

28

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Non- en paraverbale

gesprekstechnieken

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

30

Paraverbaal en non-verbaal

paraverbaal Non-verbaal

Rustige en kalme stem

Hummen (Hmm)

Stem bewust gebruiken 
• Tempo
• Toonhoogte 
• Intonatie 

Temporiseer
• pauze tussen vragen
• stilte toelaten

Af en toe knikken 
• Bevestigt dat je luistert
• Moedigt aan
• Bewaak wanneer/hoelang je knikt 

(Gevaar dat ander denkt dat je verhaal 
bevestigt)

Luisterhouding
• Oogcontact (≠ staren)
• Licht voorover gebogen
• Open houding (armen/handen)

Eventueel spiegelen van houding

29

30
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Verbale 

gesprekstechnieken

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

32

Actief 
luisteren

i

i

ii

i

Parafraseren

Spiegelen

Open vragen

Samenvatten

In eigen woorden herhalen

Zo dicht mogelijk bij boodschap van persoon blijven

Sleutelwoord herhalen (inhoud of gevoel)

Bijkomende informatie en duiding toelaten 

Toont interesse

Zet aan tot antwoorden en nadenken

Ondervraging vermijden!

Op een rijtje zetten wat er gezegd is (inhoud & gevoel)

Structuur en ordening aanbrengen

Basis gesprekstechnieken (actief luisteren)

Doorvragen

“Vertel meer daarover”

31

32
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Observeren

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

34

Observaties, een schat aan informatie

Observeer
• Wat wordt gehandhaafd, wat 

verandert, wat fluctueert, …?

• Welke observaties zijn 

congruent, welke niet?

Wat hoor je bij de ander?

Verbaal: Wat zegt de ander? Welke woorden 
worden gebruikt?

Paraverbaal: toon van stem, intonatie, 
spreektempo, pauzes

Wat zie je bij de ander?

Non-verbaal: houding, mimiek (emoties), 
bewegingen, oogcontact, … 

Positie naar jou toe (relationele verhouding)

Totaalbeeld van boodschap

Inschatten van inhoud, gevoel, 
gedrag, lichaamstaal m.b.t. relaas

Taxeren van verandering m.b.t. 
lichaam, mentale toestand, stemming 
en relationele verhouding doorheen 
het gesprek

Wat voel je bij jezelf? Welke impact?

Hoe (re)ageer je zelf op het relaas? 
Welke emoties voel je?

33

34
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Emoties (h)erkennen

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

36

Emoties geven je informatie

Laat emoties van de ander toe

Emoties weergeven aan de ander 

Besef van en inzicht in emoties kan verhelderend zijn

Emoties helpen bij verwerking

Erkenning van emoties geeft erkenning aan beleving van ander 

35

36
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Welke emoties herken je? Welke thema heeft deze emotie?

Minachting

Verrassing

Afschuw

Angst

Blijdschap

Schaamte

Verdriet

Woede

38

Angst|bang|schrik

Betekenis

Gevaar

Bezorgdheid

Onzekerheid

Wegwezen

Ontwijken

Verlammen

37

38
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Woede|boosheid

Betekenis

Strijd

Agressie

Conflict

Territorium bewaken

Grenzen afbakenen

40

Afschuw | walging

Betekenis

Onprettige ervaring

Iets niet leuk vinden

Morele verwerping

39

40
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Blijdschap

Betekenis

Toegankelijkheid

Openheid

Positiviteit

42

Verrassing|verbazing

Betekenis

Onverwacht

Niet begrijpen

Verbijstering

41

42
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Verdriet|bedroefd

Betekenis

Verlies

Opgeven

Teleurstelling

44

Minachting

Betekenis

Beter weten

Beter zijn

Zich superieur voelen

Respectloos

43

44

https://www.aubenas-vals.com/espace-pro/
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Hoofd gebogen

Blik neergeslagen

Lippen neutraal 

of samengeperst

Schaamte

Betekenis

Onderwerping

Nederlaag

Sociale afwijzing

Er niet bij horen

Hoe faciliteren tot een oplossing?
Coping (omgaan met)

Motiverende gespreksvoering

Opbouwen van een werkrelatie

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

45
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Coping
“Omgaan met”

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

48

Wenen, roepen, fantaseren, slapen, mediteren, 

yoga, sporten, hobby, winkelen, zelftraktatie, 

uitstapje maken, afleiding zoeken, drugs, 

glaasje drinken, gezelschap zoeken, 

tijdje tussenuit, ontkennen, relativeren, …

Gericht op laten afnemen 

van emotionele gevolgen

Copingstijl

Analyseren, brainstorm, informatie zoeken,

oorzaak zoeken, oorzaak aanpakken, 

oplossing zoeken, actieplan opmaken, 

doorspreken met anderen, hulp zoeken, 

experts zoeken, situatie herbeoordelen, …

Gericht op veranderen van eisen/omgeving

of versterken van eigen bronnen

Emotiegerichte coping Taakgerichte coping

47

48
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Coping – “omgaan met een probleem”

• Manieren om met een 

probleem/situatie om te gaan 

• Meerdere manieren

• Veranderlijk

• Persoonsgebonden 

• Situatiespecifiek

• Doorgaans combinatie van 

copingtechnieken

• Geen garantie op slagen

• Min of meer bewust

Kenmerken

• Helpen zoeken naar optimale 

manier(en) voor VZ/BP/AP 

om met situatie om te gaan

• Aandacht geven aan emotie- en 

taakgerichte copingstrategie

• Wat voor de één werkt, werkt niet 

voor de ander…

• Eigen voorkeursstrategie 

(h)erkennen

• Je eigen favoriete coping niet naar 

voren schuiven of opdringen…

Belang voor VP

Motiverende gespreksvoering

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

49

50
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Motiveren 
tot 

verandering

i

i

i

ii

i

i

Circulaire/verbindende vragen

Reflectieve vragen

Zelfeffectiviteit ondersteunen

Meebewegen met weerstand Verwachting verhelderen

Hypothetische vragen

Begrip voor ander stimuleren

Erkenning van andere visie stimuleren

“Hoe denkt de ander erover?”

“Wat denk je dat hem/haar het meest stoort?”

“Wat maakt dat het zover is kunnen komen?”

Bekrachtigen van pogingen tot verandering

Vertrouwen en geloof stimuleren om zelf 

acties uit te voeren en barrières te 

overwinnen

Weerstand onderzoeken en begrijpen 

Gevolgen van veranderingsproces onderzoeken

“Wat houdt je tegen?”

Hoe ziet de persoon de oplossing?

Welke oplossing is ideaal?

Welke oplossing is voldoende?

“Stel dat je kon kiezen, wat zou je dan doen?”

Verandering stimuleren (motiverende gespreksvoering)

Verandering stimuleren

Herformuleren in positievere betekenissen

Werkt de-escalerend

Opbouwen van een werkrelatie
Vanuit de oplossingsgerichte methodiek

1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

51
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Oplossingsgerichte flow: 4 kernvragen

❖ De vragen helpen de positie van VZ (BP/AP) t.a.v. 
intervenant te bepalen

❖ Interventie/advies wordt afgestemd op positie van 
VZ (BP/AP)

❖ Focus op oplossing i.p.v. probleem 
Geen doorgedreven probleemanalyse nodig

❖ Door vraagstelling kan VZ (BP/AP) naar volgende 
(hogere) positie van het continuüm gebracht 
worden

❖ Door onaangepaste vraagstelling of voorstel van 
interventie of advies kan VP de VZ (BP/AP) naar 
een lagere positie van het continuüm brengen

Is een oplossing denkbaar?

Is er een hulpvraag?

Is de hulpvraag werkbaar?

Worden resources gebruikt?

54

Oplossingsgerichte flow: vraag 1

Probleem

• Een oplossing is mogelijk

• Wat kan persoon zelf bijdragen tot oplossing?

• Waarvoor is persoon afhankelijk van anderen om 

tot oplossing te komen?

Beperking

• (Actueel) geen oplossing mogelijk, een 

voldongen feit

• Wordt geaccepteerd dat er (tijdelijk) geen 

oplossing is?

• Wat kan persoon doen om om te gaan met 

beperking en gevolgen van beperking?

Is een oplossing denkbaar?

Probleem Beperking

 ‘Probleem’ of ‘beperking’ wordt gedefinieerd door ‘oplossing’

JA NEE

Naar volgende vraag
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Oplossingsgerichte flow: vraag 2

Vrijblijvende relatie

• Ervaart geen probleem/beperking waar 

oplossing of verbetering mogelijk is

• Verwijzer of anderen vinden dat er een 

probleem/beperking is

• “Onvrijwillig”, gestuurd door of op advies van 

anderen 

• Geen motivatie om eigen gedrag te 

veranderen

• Geen hulpvraag

• Overtuigd dat hulp niet nodig is

• Ervaart een probleem, maar ziet jou niet als 

iemand die van betekenis kan zijn

Is er een hulpvraag?

JA NEE

Bezoeker

(Voorbij-
ganger)

Naar 

volgende 

vraag

Probleem of beperking

56

Vrijblijvende werkrelatie

Focus van interventie Mogelijke vraagstelling

Centraal: “samenwerking”

samenwerkingsrelatie opbouwen

• Waardering tonen voor wat persoon  

gedaan heeft of doet

• Informatie geven

• Vragen naar motieven en percepties van 

doorverwijzer (en je positief uiten over de 

doorverwijzer)

• Geen (goedbedoelde) hulp opdringen

• Bespreekbaar maken van het ontbreken 

van hulpvraag

• Ik waardeer dat …(je tot mij bent 

gekomen)

• Wat maakt dat X jou naar mij heeft 

doorverwezen?

• Ben je het eens met de zorgen van je 

doorverwijzer?

• Wat is jouw idee?

• Wat gebeurt er als je niets doet?

• Op wat voor manier zou je dingen 

veranderen, als je het zelf voor het 

zeggen hebt?

• Een mogelijkheid is …

• Kan ik jou helpen met …?

Bezoeker
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Oplossingsgerichte flow: vraag 3

Zoekende of klaagtypische relatie

• Ervaart een probleem

• Lijdensdruk, hulpvraag

• Ziet zichzelf wel of niet als onderdeel van het 

probleem

• Ziet zichzelf niet als onderdeel van de 

oplossing

• De ander moet veranderen

• Vage, onduidelijke doelen en/of teveel doelen 

ineens

JA NEE

Naar 

volgende 

vraag

Is de hulpvraag werkbaar?

Klager

(Zoeker) 

Probleem of beperking

Er is een hulpvraag

58

Klager Zoekende of klaagtypische werkrelatie

Focus van interventie Mogelijke vraagstelling

Centraal: “autonomie”

de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden zoeken en bekrachtigen

• Positieve ondersteuning, lijden erkennen

• Klachten helpen vertalen naar wensen

• Eigen verantwoordelijkheid stimuleren, 

laten deel worden van oplossing

• Aandacht voor wat goed gaat

• Zoeken naar uitzonderingen, laten 

observeren en voorspellen

• Hoe hou je het vol?

• Ik kan de ander/wereld niet veranderen. 

Hoe kan ik jou wel helpen?

• Stel dat de ander niet verandert zoals je 

wenst, wat ga je dan doen?

• Wat is het kleinste dat je zelf anders  kan 

doen?

• Wat wil je behouden?

• Wat deed je anders toen het probleem er 

niet was?

• Wat zou je in de toekomst anders kunnen 

doen?

• Wat heb je al overwogen, maar niet 

geprobeerd?
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Oplossingsgerichte flow: vraag 4

Klant-typische relatie

• Ervaart een probleem

• Hulpvraag met “ik” of “wij” 

• Ziet zichzelf als onderdeel van probleem en 
van oplossing

• Is gemotiveerd eigen gedrag te veranderen

• Ervaart zichzelf als (potentieel) capabel om 
keuzes te maken en stappen naar oplossing te 
zetten

• Duidelijk doel voor ogen: 

– Consulterend: zoekt werkbare oplossingen en heeft 
ondersteuning nodig bij uitvoering

– Co-expert: weet oplossingen en kan het zelf, heeft 
bevestiging en schouderklopje nodig

JA NEE

Worden resources gebruikt?

Probleem of beperking

Er is een hulpvraag

De hulpvraag is werkbaar

Klant

Consult

Klant

Co-expert

60

Klanttypische werkrelatie

Focus van interventie Mogelijke vraagstelling

Centraal: “competentie”

ondersteunen en aanmoedigen om eigen krachtbronnen (opnieuw) te gebruiken

• Succesfactoren en deeloplossingen zoeken

• Hulpbronnen identificeren

• Ondersteunen van succes dat persoon of 

anderen opmerken

• Advies in vraagvorm

• Supporteren, aanmoedigen, 

complimenteren

• Wat wil je (min. en max.) bereiken?

• Wat zou beter gaan als het probleem is 

opgelost?

• Wat heb je al geprobeerd? Wat heb je 

daarvan geleerd?

• Wat heeft geholpen?

• Hoe merken anderen dat?

• Is het nuttig om x?

• Kan je je voorstellen dat x?

• Wat gaat al beter?

• Wat kan je dat nog meer doen?

• Wat leer je zelf?

• Wat gaf/geeft je moed?

• Wat heb je bereikt waarop je trots bent?

Klant
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Samengevat: 4 werkrelaties

Probleem of beperking?

Is er een hulpvraag?

Is de hulpvraag werkbaar?

Worden de resources gebruikt?

Bezoeker

Klager 

Klant

Consult

Klant

Co-expert

Vrijblijvende relatie

Zoekende of klaagtypische relatie

Klanttypische consulterende relatie

Klanttypische co-expert relatie

62

Samengevat: kenmerken positie

bezoeker klager klant

Probleem

Beperking
Nee Ja Ja

Hulpvraag Geen
Onvoldoende werkbaar 

(ander moet veranderen)

Eigen veranderwens, 

werkbare hulpvraag

Doel
Geen eigen doel 

(wel van verwijzer)
Zoekend Helpen verhelderen

Samenwerking Nog niet bereid Eventueel bereid Bereid

Mandaat Geen Weinig Veel 
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Meerdere werkrelaties mogelijk

• Meerdere personen komen voor in 

eenzelfde werksituatie

• Persoon wordt doorverwezen of 

bijgestaan in het gesprek

• Persoon vertegenwoordigt meerdere 

personen

Meerdere personen?
• Zelfde persoon kaart meerdere 

problemen aan

Meerdere hulpvragen?

Elke persoon creëert een eigen/andere 

werkrelatie met intervenant

Dezelfde persoon creëert verschillende 

werkrelaties per probleem

• Doorheen eenzelfde gesprek

• Doorheen de interventie

Werkrelatie verandert

Werkrelatie is dynamisch (niet statisch)

64

VP. Wat niet?

Losse babbel

Vrijblijvend gesprek

Verhoor

Therapiesessie 

….
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Completed!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl
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Basis VP Module 4 – interventietechnieken
Psychosociale interventies - wetgeving

1

Vertrouwenspersonen

Basisopleiding

Module 4

Interventietechnieken
Psychosociale interventies - wetgeving

Team Psychosociaal Welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 4

Psychosociale interventies: interventietechnieken

Psychosociale interventies - wetgeving

1
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2

1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

Uitgangspunten

1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

3

4



Basis VP Module 4 – interventietechnieken
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3

5

Bedrijfsinterne en bedrijfsexterne procedures
W

N

Intern

VP

Pa-Psy

Extern

FOD WASO - TWW

Politionele of 
gerechtelijke instantie

Psychosociale
interventie:

verzoek tot 
interventie

Klacht

bij TWW, politie, 
openbaar ministerie, 
onderzoeksrechter, 

rechtbank, …

Interne interventie heeft voorrang op externe procedures

6

Psychosociale interventie verplicht?

Een recht. Geen plicht.

Probleem kan rechtstreeks aangekaart worden bij
• WG

• HL

• Lid van CPBW of vakbondsafgevaardigde

• Andere sleutelfiguren volgens organogram (vb HR BP)

WG, HL, WN, … 

handelen volgens hun rechten, plichten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, …

Codex, boek 1, titel 3

Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

Afdeling 1.– Algemeenheden

Art. I.3-8.- Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van de 

hiërarchische lijn, een lid van het Comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de werknemer die meent 

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

van psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk, een beroep doen op de interne procedure bedoeld in dit hoofdstuk.

5

6
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4

7

Voor wie?

WN die meent (psychische/fysieke) schade te ondervinden als gevolg van PSR

Toepassing van definitie PSR
• WN ervaart psychische of fysieke schade

• WN is blootgesteld aan elementen van 5 A

• WG heeft impact

• Te beschouwen als objectief gevaar (binnen onderneming)

Eventueel ook definitie OGGW in beschouwing nemen

WN die PSR ervaart 
• initieert

• verzoekt tot interventie

Codex, boek 1, titel 3

Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

Afdeling 1.– Algemeenheden

Art. I.3-8.- Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van de 

hiërarchische lijn, een lid van het Comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de werknemer die meent 

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

van psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk, een beroep doen op de interne procedure bedoeld in dit hoofdstuk.

M.i.v. gelijkgestelde WN

8

Tijd en kost?
Raadpleging mag tijdens de werkuren

Tijd wordt beschouwd als arbeidstijd

Eventuele verplaatsingskosten zijn ten laste van WG

WN wendt zich rechtstreeks tot VP of PA-Psy

Geen toelating of akkoord nodig

Specifieke sectorale of bedrijfsgebonden afspraken zijn mogelijk

Codex, boek 1, titel 3

Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

Afdeling 1.– Algemeenheden

Art. I.3-10.- § 1. De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

psychosociale aspecten te kunnen raadplegen tijdens de werkuren.

Indien de gewone arbeidstijdregeling die van toepassing is bij de werkgever het onmogelijk maakt dat de werknemer de 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten kan raadplegen tijdens de werkuren, mag deze raadpleging 

ook buiten deze werkuren gebeuren, indien dit wordt voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst of, bij ontstentenis, het 

arbeidsreglement.

In beide gevallen wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale 

aspecten beschouwd als arbeidstijd.

§ 2. De verplaatsingskosten die werden gemaakt om zich te begeven naar de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

psychosociale aspecten zijn ten laste van de werkgever, ongeacht het moment waarop de raadpleging plaatsvond.

7
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Welke psychosociale interventies zijn er?

1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

10

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

9

10
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6

11

Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 2.– Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie

Art. I.3-11.- Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale 

aspecten de werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie bedoeld in artikel I.3-9.

Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud overhandigt de tussenkomende partij aan de werknemer, op 

diens vraag, een document ter bevestiging van dit persoonlijk onderhoud.

De werknemer kiest, in voorkomend geval, het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken.

WN initieert en legt contact

Binnen 10 kalenderdagen WN horen

Luisteren: betreft PSR (m.i.v. OGGW) of niet (bevoegdheid?)

Informeren: psychosociale interventies

Persoonlijk onderhoud? 

WN kan bevestiging onderhoud vragen (document)

WN beslist 
- Wel of geen interventie

- Type interventie

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase

12

Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 3.– Verzoek tot informele psychosociale interventie

Art. I.3-12.- De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een oplossing door de 

verzoeker en de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten, door middel van inzonderheid:

1° gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;

2° een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de hiërarchische lijn;

3° een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.

Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd 

en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.

Informele wijze oplossing zoeken

Schriftelijk interventieverzoek is gedateerd en getekend

WN ontvangt kopie

3 type interventies

11
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13

Formele interventie | PA-Psy

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

Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 4.– Verzoek tot formele psychosociale interventie

Art. I.3-13.- § 1. Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat de werknemer aan de werkgever vraagt om de 

gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van 

de voorstellen van maatregelen, die werden gedaan door de preventieadviseur psychosociale aspecten en die opgenomen zijn in een 

advies waarvan de inhoud wordt bepaald in artikel I.3-24.

§ 2. Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens de werknemer, betrekking heeft op feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, draagt dit verzoek de naam van “verzoek tot formele psychosociale 

interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk”.

Dit verzoek wordt behandeld overeenkomstig deze afdeling 4, met uitzondering van de onderafdeling 3 en onder voorbehoud van de 

toepassing van de bijzondere regels bedoeld in afdeling 5 van dit hoofdstuk.

Schriftelijk verzoek 
- Volgens bepaalde inhoudelijke en vormvereisten

- WN maakt verzoek PSR of verzoek OGGW op

- PA-Psy bepaalt ‘karakter’ van formele interventie

WN vraagt MR aan WG op basis van advies (na analyse van specifieke situatie)

Persoonlijk onderhoud (voorafgaande fase) is verplicht

14

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

 o
ve

rw
ee

gt
 e

e
n

 
ve

rz
o

e
k

to
t

in
te

rv
en

ti
e
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15

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, bescherming)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ problematische situatie)

Kennisgeving verzoek aan WG 
(+ identiteit)

FORMEEL

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

16

Informele versus formele interventie

Informeel

Doel

• Oplossing zoeken en herhaling vermijden

Hoe

• Op informele wijze een oplossing zoeken 

Wie bepaalt oplossing

• Deelnemers aan interventie overleggen 

Rol intervenant (VP of Pa-Psy)

• Faciliterende en adviserende rol

Formeel

Doel

• Gevaar/schade uitschakelen of inperken en 

herhaling voorkomen

Hoe 

• WG preventieMR vragen voor specifieke 

situatie na advies

Wie bepaalt oplossing

• WG beslist

Rol intervenant (PA-Psy)

• Adviserende rol als expert
−Beïnvloedende elementen, gevaar, schade van 

specifieke situatie inschatten

−MR voorstellen om gevaar en schade uit te 

schakelen/beperken en om herhaling te 

voorkomen

Informele interventie heeft voorrang op formele interventie

15
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Bescherming van WN bij formeel OGGW

1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

18

Bescherming tegen represailles?

Beschermd tegen 

• Nadelige maatregel tijdens of na de arbeidsverhouding 

• Ontslag

Omwille van redenen die verbonden zijn aan het verzoek, de 

klacht, de rechtsvordering of de getuigenis

Belangrijk! WG kan wel niet-nadelige maatregelen treffen:
• MR volgens arbeidsverhouding en geldende regels/voorwaarden

• Proportionele en redelijke maatregel om een einde te stellen aan feiten 

(gevaar) als er geen andere MR (meer) mogelijk

Welzijnswet, art. 32tredecies

17
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19

Wie is beschermd?

Formele interventie OGGW

▪ WN die verzoek indient

▪ Getuigen (nuttige personen die als directe getuige kunnen optreden en schriftelijke 

verklaring bij PA-Psy neerleggen)

Rechtsvordering wegens feiten OGGW

▪ WN die rechtsvordering instelt 

▪ WN voor wie rechtsvordering wordt ingesteld

▪ Getuige in rechte

Welzijnswet, art. 32tredecies

20

Vanaf wanneer gaat bescherming in? Vanaf…

Formele interventie OGGW

▪ Ontvangst verzoek door PA-Psy

• Retro-actief na aanvaarding van verzoek

▪ Ontvangst schriftelijke getuigenverklaring door PA-Psy

Max 10 dagen

ontvangst aanvaarding

Start 

bescherming

Rechtsvordering wegens feiten OGGW

▪ In ontvangstneming van klacht door inspectie, politie, openbaar ministerie of 

onderzoeksrechter

▪ Betekening dagvaarding of neerlegging verzoekschrift bij rechtsvordering

▪ Oproeping/dagvaarding om te getuigen in rechte

Welzijnswet, art. 32tredecies

19
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Formeel OGGW & permanente derde

1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

22

« Permanente derde » in de onderneming

Permanente derde
• een WN van buitenaf 

• die in uw onderneming op regelmatige basis werkzaamheden verricht 

(≠ occasioneel)

• en er bestaat een overeenkomst tussen beide ondernemingen 

2 mogelijkheden:
• Een andere onderneming verricht bepaalde opdrachten in uw onderneming

Voorbeelden:

• wekelijkse schoonmaak door schoonmaakbedrijf

• dagdagelijkse bewaking en beveiliging door beveiligingsdienst

• 3 maanden lang renovatiewerken door bouwbedrijf

• (Een deel van) infrastructuur van uw onderneming wordt ter beschikking 

gesteld aan andere onderneming 

Voorbeelden:

• deel van gebouw wordt verhuurd aan ander bedrijf om evenementen te 

houden.

• cateringbedrijf baat een bedrijfsrestaurant uit in onderneming. 

21
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23

Permanente derde ervaart OGGW vanwege WN van uw 

onderneming?

Formele interventie wegens OGGW kan toegepast worden door derde via formele 

interventie van uw onderneming

• Interventie verloopt via uw onderneming

• Permanent derde kan voorafgaande fase aanvragen via VP om intentie aan te geven

• VP verwijst door naar PA-Psy aangesteld voor uw onderneming

• Als individuele MR t.o.v. derde noodzakelijk blijken, neemt WG contact op met WG van deze 

derde

Minimale verplichting

→ Onderneming kan toepassing verruimen naar andere interventies en andere doelgroepen

Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 5.– Bijzonderheden betreffende de behandeling van het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk

Art. I.3-43.- De werknemer van een onderneming van buitenaf bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk IV van de wet, die meent het voorwerp te zijn 

van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van de werkgever in wiens inrichting hij permanent 

werkzaamheden uitvoert, kan een beroep doen op de interne procedure van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van een werknemer van een onderneming van buitenaf, legt 

de werkgever in wiens inrichting permanent werkzaamheden worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever van de onderneming van 

buitenaf, opdat deze maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen getroffen worden.

24

Bedrijfsinterne 
procedures bieden voor 

WN een bijkomende 
mogelijkheid om een 
oplossing te zoeken 
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Completed!

www.attentia.be

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

25

http://www.attentia.be/
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Basis VP Overzicht

1

Vertrouwenspersonen
Basisopleiding

Overzicht – dag 1&2&3 - online

Team psychosociaal welzijn

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Opbouw van basisopleiding

1
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Basis VP Overzicht

2

3

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 1

Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

1. Welzijnsbeleid: introductie

2. Wettelijk kader m.b.t. psychosociaal 

Welzijn

3. Definitie PSR & OGGW

4. Preventiebeleid psychosociaal welzijn

5. De actoren

6. Psychosociale interventies

7. Anti-discriminatie

8. Vrijwillige en gerechtelijke 

bemiddeling

9. Beroepsgeheim en deontologie

10.Aansprakelijkheid

Module 1: Wettelijk kader m.b.t. rol en statuut van VP

3

4



Basis VP Overzicht

3

5

Preventiebeleid is basisconcepten toepassen

Organisatie in haar geheel

Groep van werkposten/functies/team

Individu

Maatregelen

Verwijderen van PSR

Verminderen/verkleinen van PSR 

Collectieve MR 

Individuele MR

Vorming en voorlichting

Signalisatie

GPP

JAP JAP JAP JAP JAP

Tertiair
schade

beheren

Secundair
gevaar beheren

schade voorkomen

Primair
risico beheren

gevaar voorkomen

Plan

Do Check

Act

6

Minimale preventieMR PSR

• Preventiebeleid psychosociaal welzijn (dynamisch systeem)

• Verplichting van HL bepalen

• Informeren en opleiden van WN

• Informeren van CPBW

• Bijzondere aandacht voor preventie indien contact met derden

▪ Register voor OGGW door derden

▪ Bijstand aan WN indien slachtoffer van geweld door derde

• Procedures voor WN bij schade door PSR

• Begeleiden van werkhervatting bij afwezigheid als gevolg van PSR

Verplicht voor elke onderneming/instelling

5

6
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Actoren psychosociaal welzijnsbeleid

WG Eindverantwoordelijke

HL Implementatie beleid

WN Bijdragen aan beleid

CPBW Voorafgaand advies

IPA Coördinatie en advies

PA-AA Gezondheid bewaken

Pa-Psy Advies preventiebeleid

VP Opvang WN

8

VP

Opvang WN bij PSR

D
e
o
n
to

lo
g
ie

 -
sta

tu
u
t

WG

VP

PA-
Psy

PA-
AA

IPA

CPB
W

WN

HL

Recht tot overleg met PA-Psy

Onafhankelijk

Oplossingsgericht

Beroepsgeheim

Kan verzoek overmaken aan PA-Psy
- Verzoek heeft betrekking op WG of HL van VP

- Autonomie van VP in gedrang of nadeel voor VP

Faciliterende en adviserende rol

Rol 
Deontologie

7

8
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9

Rol van VP 
is ingebed in het 
(psychosociaal) 
welzijnsbeleid.

10

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 2

Psychosociale risico’s op het werk

9

10



Basis VP Overzicht

6

1. Een risicosituatie vanuit psychosociaal perspectief

• Risicofactoren van PSR

• Typologie van “situaties van relationeel leed”

• Gevolgen (schade) van PSR

2. Risicoanalyse PSR en actieplan

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

12

Psychosociaal risico (PSR)

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.

11

12
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13

ORGANISATIE

NIVEAU
GROEPSNIVEAU (INTER)PERSOONLIJK

NIVEAU

3 niveaus

14

Ontstaan van een risicosituatie of een gevaar

SchadeRisicofactoren Gevaar

(Positieve en 

negatieve)

beïnvloedende 

elementen(5A’s)

PSR

(m.i.v. OGGW)
(Positieve en 

negatieve)

gevolgen

13

14
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15

PSR schematisch

Schade

Voorbeelden:

• Concentratieverlies

• Chronische stress

• Onaangename werksfeer

• Gebrekkige productie

• Verloop

• Uitstroom

• …

Risicofactoren 
(werkgerelateerd)

• arbeidsorganisatie

• arbeidsinhoud

• arbeidsvoorwaarden 

• arbeidsomstandigheden 

• interpersoonlijke relaties 

op het werk 

(arbeidsverhoudingen)

Gevaar

Voorbeelden:

• Laissez-faire 

managementstijl

• Te hoge werkhoeveelheid

• Disbalans privé-werk

• Conflicten

• Pesterijen

• …

(Positieve en negatieve)

beïnvloedende elementen 

van arbeid (5A’s)

(Positieve en negatieve)

gevolgen

De als problematisch 

ervaren werksituatie

16

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

15
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Wat doet VP niet?

Geen kwalificatie of 
diagnose van PSR & 

OGGW!

18

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 3

Psychosociale interventies: gesprekstechnieken 

17
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1. Communicatie – enkele basics

2. Een award-winning gesprek?

3. Setting the scene

4. Structuur van een gesprek

5. Actief luisteren

6. Hoe faciliteren tot een oplossing?

Module 3 – Gesprekstechnieken

20

zender ontvanger

5 axioma’s van communicatie (Watzlawick)

Je kan niet niet communiceren.

Communicatie is een continu proces. Dé waarheid bestaat niet.

Je communiceert digitaal en analoog.

Elke communicatie heeft een inhouds- en betrekkingsaspect.

Je communiceert symmetrisch of complementair. 

ontvanger zender

Inzicht in communicatiepatronen? Axioma’s.

Coderen Boodschap-medium Decoderen

Decoderen Boodschap-medium Coderen

19

20
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Award-winning gesprek. Hoe pak ik het aan?

Ruimte

in je

hoofd

Ruimte 

geven

Ruimte

nemen

Ruimte: 

locatie 

inrichting

Ruimte: 

tijd

22

VP. Wat niet?

Losse babbel

Vrijblijvend gesprek

Verhoor

Therapiesessie 

….

21
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• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 4

Psychosociale interventies: interventietechnieken

Psychosociale interventies - wetgeving

Deontologie - spelregels

De 4 opdrachten in de praktijk

24

• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 4

Psychosociale interventies: interventietechnieken

Psychosociale interventies - wetgeving

23
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1. Uitgangspunten

2. Welke psychosociale interventies zijn er?

3. Bescherming WN bij formeel OGGW

4. Formeel OGGW & permanente derde

Module 4 - Psychosociale interventies 

Interventietechnieken - wetgeving

26

Psychosociale interventie verplicht?

Een recht. Geen plicht.

Probleem kan rechtstreeks aangekaart worden bij
• WG

• HL

• Lid van CPBW of vakbondsafgevaardigde

• Andere sleutelfiguren volgens organogram (vb HR BP)

WG, HL, WN, … 

handelen volgens hun rechten, plichten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, …

Codex, boek 1, titel 3

Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

Afdeling 1.– Algemeenheden

Art. I.3-8.- Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van de 

hiërarchische lijn, een lid van het Comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de werknemer die meent 

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

van psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk, een beroep doen op de interne procedure bedoeld in dit hoofdstuk.

25
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Voor wie?

WN die meent (psychische/fysieke) schade te ondervinden als gevolg van PSR

Toepassing van definitie PSR
• WN ervaart psychische of fysieke schade

• WN is blootgesteld aan elementen van 5 A

• WG heeft impact

• Te beschouwen als objectief gevaar (binnen onderneming)

Eventueel ook definitie OGGW in beschouwing nemen

WN die PSR ervaart 
• initieert

• verzoekt tot interventie

Codex, boek 1, titel 3

Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

Afdeling 1.– Algemeenheden

Art. I.3-8.- Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van de 

hiërarchische lijn, een lid van het Comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de werknemer die meent 

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

van psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk, een beroep doen op de interne procedure bedoeld in dit hoofdstuk.

M.i.v. gelijkgestelde WN

28

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

27
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Informele versus formele interventie

Informeel

Doel

• Oplossing zoeken en herhaling vermijden

Hoe

• Op informele wijze een oplossing zoeken 

Wie bepaalt oplossing

• Deelnemers aan interventie overleggen 

Rol intervenant (VP of Pa-Psy)

• Faciliterende en adviserende rol

Formeel

Doel

• Gevaar/schade uitschakelen of inperken en 

herhaling voorkomen

Hoe 

• WG preventieMR vragen voor specifieke 

situatie na advies

Wie bepaalt oplossing

• WG beslist

Rol intervenant (PA-Psy)

• Adviserende rol als expert
−Beïnvloedende elementen, gevaar, schade van 

specifieke situatie inschatten

−MR voorstellen om gevaar en schade uit te 

schakelen/beperken en om herhaling te 

voorkomen

Informele interventie heeft voorrang op formele interventie

30

Bedrijfsinterne 
procedures bieden voor 

WN een bijkomende 
mogelijkheid om een 
oplossing te zoeken 
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• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 4

Psychosociale interventies: interventietechnieken

Deontologie - spelregels
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