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Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 

Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het 

College, heeft het volgende overwogen en beslist ten aanzien van de bij brief van 26 oktober 2016 

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, lid van het 

Nederlands Instituut van Psychologen en ingeschreven in het NIP-register psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 26 oktober 2016;  

- het verweerschrift d.d. 7 december 2016. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 12 

april 2017, waarbij klager en verweerster aanwezig waren.  

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan.   

 

II 1. Klager, werkzaam bij een bank, heeft in juni 2015 deelgenomen aan een individueel assessment 

ten behoeve van de samenstelling van een nieuw directieteam na een fusie van enkele bankfilialen. Ter 

beoordeling stond klagers geschiktheid voor de functie van voorzitter van het directieteam.  

 

II 2. Het assessment werd uitgevoerd door een ‘dedicated accountteam van adviseurs’ van X. 

Verweerster is accountmanager van dit team. 

 

II 3. In totaal hebben vijf kandidaten aan een individueel assessment deelgenomen. Klager was een 

van hen. De heer C, hierna te noemen C, tot oktober 2016 werkzaam bij X, was verantwoordelijk voor 

het individueel assessment van klager.  

C heeft de individuele rapportage met betrekking tot dit assessment samengesteld en met klager 

besproken. 

Deze rapportage is met toestemming van klager naar de opdrachtgever gezonden. 

Klager klaagt niet over C (die overigens geen psycholoog is, maar econoom; het College komt daar 

aan het slot op terug).  

 

II 4. Vervolgens heeft de bank X verzocht om, kijkend naar de verschillende mogelijke 

samenstellingen van het nieuwe directieteam, de respectievelijke sterktes en zwaktes van die teams 

aan te geven. 

 

II 5. Door X is een groepsrapportage gemaakt, die onder meer bestaat uit een beschrijving van vier 

mogelijke teams, met de sterke en mogelijk minder sterke punten van ieder team. Deze 

groepsrapportage is mede door verweerster opgesteld. 

 

II 6. Onderdeel van de groepsrapportage (bladzijde 1) is een ‘Algemeen overzicht scores deelnemende 

kandidaten’. Daarin staan de vijf deelnemende kandidaten vermeld, met hun scores op de 

verschillende competenties. 
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Bij de competenties ‘Klantgericht handelen’ en ‘Verbindend samenwerken’ heeft klager tweemaal een 

4 gescoord op de ranglijst van 1 tot en met 5, waarbij 5 het hoogste is (zeer goed ontwikkeld). 4 staat 

voor ‘voldoet ruimschoots’. 

 

II 7. Op bladzijde 2 van de groepsrapportage staat onder het kopje ‘Typering deelnemende 

kandidaten’: “Op basis van de assessmentresultaten komen wij tot de volgende algemene typering van 

de kandidaten:” 

Daaronder staan per kandidaat vier typeringen. 

Bij de naam van klager staan de volgende typeringen: 

 Praktisch in zijn denken (minder vernieuwend) 

 Sturend (kent een zekere dominantie) 

 Hard werkend 

 Degelijk in zijn aanpak 

 

II 8. In het verslag staan vier scenario’s. Als conclusie wordt vermeld dat in de optiek van X de 

combinatie uit scenario 3 de meest vruchtbare combinatie qua samenwerking is. 

 

II 9. Klager heeft zijn bezwaren tegen de gang van zaken met betrekking tot de groepsrapportage in 

eerste instantie besproken met C. 

 

II 10. Daarna heeft klager zich gewend tot de X Klachtencommissie. Bij brief van 14 oktober 2016 

heeft de Klachtencommissie op klagers klacht gereageerd. In deze brief staat onder meer: “Uit 

gesprekken met betrokken personen is naar voren gekomen dat in het assessmentproces is gewerkt 

conform onze standaard werkwijze. Dit neemt niet weg dat wij onze processen nog eens goed zullen 

evalueren en daar waar nodig aanpassen. 

Een van de aanbevelingen die wij zullen doen aan onze kwaliteitsmedewerker is een verbetering 

doorvoeren als het gaat om vertrouwelijkheid. X is ervan uitgegaan dat iedereen die betrokken was in 

dit proces redelijkerwijs kon weten dat de stukken die zijn ingezien vertrouwelijke informatie betreft. 

Dit neemt niet weg dat wij voortaan extra aanduiding zullen geven op en in onze vertrouwelijke 

documenten.” 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerster in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Volgens klager is hem bij aanvang van het assessment niet meegedeeld dat er na afronding 

van het individuele assessment en de individuele rapportage, ook nog een groepsrapportage 

zou volgen. 

Klager verwijt verweerster dat deze groepsrapportage zonder zijn instemming en inzage 

vooraf (van het op hem betrekking hebbende gedeelte) naar de opdrachtgever is gestuurd. 

Klager stelt dat hij hierdoor niet in staat is geweest zijn visie te geven op onjuistheden in de 

wijze waarop zijn individueel assessment is samengevat in de groepsrapportage. 

Volgens klager heeft hij niet de mogelijkheid gehad om van zijn blokkeringsrecht gebruik te 

maken in het geval hij met X niet tot overeenstemming over de inhoud van de 

groepsrapportage, voor zover op hem van toepassing, zou zijn gekomen. 

 

2. Klager heeft bezwaar tegen het feit dat de groepsrapportage, ook wel ‘teamfoto’ genoemd, is 

opgesteld door X medewerkers die hem nooit hebben ontmoet en tegen het feit dat C, die het 

individueel assessment had uitgevoerd, deze groepsrapportage niet vooraf heeft beoordeeld. 

Doordat bij het opstellen van het groepsverslag ruwe testresultaten zijn gebruikt, zoals klager 

zegt te hebben vernomen van C, zijn er zijns inziens nieuwe elementen aan de oorspronkelijke 

rapportage toegevoegd. Klager heeft met name bezwaar tegen het feit dat zijn sterkste punten, 

te weten klantgericht handelen en verbindend samenwerken niet terugkomen in de 

steekwoorden in de groepsrapportage. In plaats daarvan komt uit het niets de weinig zeggende 
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kwalificatie ‘hardwerkend’ naar voren, die zorgt voor een zijns inziens nadelige kleuring, 

zonder dat hij daarover zijn mening heeft kunnen geven. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, het 

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerster is bij de samenstelling van het groepsverslag uitgegaan van de verslagen 

naar aanleiding van de individuele assessments en is gelet daarop geen sprake van nieuwe informatie 

in het groepsverslag.  

In het groepsverslag is slechts aangegeven wat de sterke en mogelijk minder sterke punten van ieder 

team zijn en welk team volgens X de voorkeur heeft, er is geen voorkeur uitgesproken voor individuen 

in een bepaalde rol, aldus verweerster. 

 

IV 2. Verweerster benadrukt dat het nadrukkelijk om een advies van X gaat en dat het aan de 

selectiecommissie van de opdrachtgever is om op basis van het groepsverslag en op grond van de 

overige beschikbare gegevens tot een uiteindelijke voordracht te komen. 

 

IV 3. Verweerster erkent dat door C ten onrechte niet aan klager is verteld dat er een groepsverslag 

zou worden gemaakt. 

Hoewel verweerster zegt met het individuele assessment van klager geen bemoeienis te hebben gehad, 

erkent zij haar verantwoordelijkheid in deze, als accountmanager van de opdrachtgever en als 

medesamensteller van het groepsverslag. 

Zij geeft toe dat de handelwijze van X op dit punt, het onthouden van de mogelijkheid aan klager tot 

het uitoefenen van zijn in de Beroepscode vastgelegde rechten, zoals het recht van voorafgaande 

inzage in de groepsrapportage, voor zover op hem van toepassing, onjuist is geweest, en zij biedt 

klager mede namens X en C, haar oprechte excuses aan. 

 

IV 4. Verweerster wijst op de complicaties die ontstaan door het verstrekken van een afschrift van het 

groepsrapport aan individuele kandidaten als klager, omdat terhandstelling ervan aan één kandidaat 

automatisch schending van de geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere kandidaten met zich  

meebrengt, omdat ondanks anonimisering gemakkelijk te herleiden zou zijn om wie het gaat. 

Verweerster zegt dat het haar gelet hierop spijt dat het groepsverslag in handen van klager is gekomen. 

Zij acht zich hiervoor niet verantwoordelijk, omdat dit buiten haar om is gebeurd. 

 

IV 5. Verweerster acht het feit dat het groepsverslag is samengesteld door X medewerkers die klager 

nooit hebben ontmoet niet verwijtbaar, omdat het maken van de groepsrapportage slechts behelst het 

samenvatten van de verschillende individuele verslagen, het letterlijk overnemen van de afzonderlijke 

competentiescores en het weergeven in een aantal kernwoorden van de assessmentuitkomsten. 

Voor het maken van een dergelijk verslag is het volgens verweerster niet nodig om alle mogelijke 

teamleden ook in een individueel assessment te hebben gezien. 

Volgens verweerster is er, anders dan klager stelt, bij het maken van het groepsverslag geen gebruik 

gemaakt van ruwe testresultaten. 

 

IV 6. Verweerster erkent dat het woord ‘hardwerkend’ niet als zodanig in het verslag staat, maar zij 

acht dit woord wel een goede samenvatting van een aantal andere, wel in het verslag staande, 

woorden. Verweerster zegt klagers visie dat het woord ‘hardwerkend’ een negatieve kwalificatie is 

niet te delen. 

 

IV 7. Verweerster merkt tenslotte op dat de gang van zaken rond het onderhavige groepsverslag ertoe 

heeft geleid dat een aantal procedures bij X is aangescherpt, met name met betrekking tot de 

informatieverstrekking aan kandidaten. 

Daarnaast heeft deze kwestie er volgens verweerster toe geleid dat binnen X wederom de discussie is 

aangegaan hoe op een beroepsethisch correcte manier de adviesaanvraag van opdrachtgevers omtrent 
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de samenstelling van (directie-)teams kan worden gehonoreerd en hoe een dergelijke ‘groepsfoto’ kan 

worden gemaakt met inachtneming van het recht op inzage, afschrift en blokkering door de 

individuele kandidaten, zonder daarbij de vertrouwelijkheid van de anderen te schaden. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V 1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 2. Hoewel verweerster niet bij het individueel assessment was betrokken, was zij als 

accountmanager van het ‘dedicated accountteam van adviseurs’ en als medesamensteller van het 

groepsverslag verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het totale selectieproces, zoals zij ook 

heeft erkend. 

Verweerster is dan ook tuchtrechtelijk aanspreekbaar. 

 

V 3. Ten aanzien van de verschillende klachtonderdelen komt het College tot de volgende 

overwegingen.  

 

V 4. Ad klachtonderdeel 1: 

 

Vaststaat dat klager bij aanvang van het assessment niet is geïnformeerd over het feit dat op de 

individuele rapportage een groepsrapportage zou volgen en dat klager daarin op een bepaalde 

geschiktheid beoordeeld zou worden.  

Verweerster is dan ook ten onrechte haar informatieverplichting jegens klager niet nagekomen. 

Daarnaast heeft verweerster met betrekking tot de groepsrapportage klagers recht op inzage, correctie- 

en blokkering geschonden, althans voor zover het ging om dat gedeelte van het rapport dat op hemzelf 

betrekking had, en heeft zij de rapportage zonder klagers toestemming uitgebracht. 

Het College concludeert met betrekking tot dit klachtonderdeel dat verweerster heeft gehandeld in 

strijd met de artikelen 62, 63, 64, 89, 91, 93 en 94 van de Beroepscode 2015, zodat dit klachtonderdeel 

gegrond is. 

 

V 5. Ad klachtonderdeel 2: 

 

Het feit dat de groepsrapportage is opgesteld door anderen dan C, acht het College niet tuchtrechtelijk 

verwijtbaar. Indien klager op de juiste wijze was geïnformeerd over de procedure en indien hij in de 

gelegenheid was gesteld zijn bij de overwegingen met betrekking tot klachtonderdeel 1  

genoemde rechten uit te oefenen, zou er in beginsel geen bezwaar zijn geweest tegen rapportage door  

een ander of anderen dan C. 

Voor het opstellen van de groepsrapportage op basis van de verslagen van de individuele assessments 

(waarbij overigens anders dan door klager is gesteld blijkens de informatie van verweerster geen 

gebruik is gemaakt van de ruwe testgegevens) was het naar het oordeel van het College niet nodig dat 

de samenstellers van de groepsrapportage de individuele kandidaten persoonlijk hadden ontmoet. 

Wel diende de groepsrapportage uiteraard te voldoen aan de daaraan krachtens de Beroepscode te 

stellen eisen. 

 

Mocht verweerster met haar stelling onder IV 2. , inhoudende dat de in casu mede door haar 

uitgebrachte groepsrapportage (slechts) een advies aan de opdrachtgever was, willen betogen dat een 

advies geen rapportage is, dan volgt het College haar daarin niet.  

Het uitgebrachte advies voldoet immers aan de definitie van rapportage als verwoord in artikel 1.16 

van de Beroepscode 2015: Alle tot één of meer personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of 

adviezen, die mondeling of schriftelijk worden uitgebracht. 
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Volgens vaste jurisprudentie moet rapportage als door verweerster uitgebracht voldoen aan de 

volgende criteria: 

 

1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust. 

2. Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling 

te beantwoorden. 

3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de 

conclusies van het rapport steunen. 

4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust. 

5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid. 

 

Het College beoordeelt de groepsrapportage, voor zover deze beschikbaar is (er zijn gedeelten zwart 

gemaakt) aan de hand van bovenstaande criteria. 

Bij bestudering van de rapportage heeft het College niet kunnen constateren dat niet aan het eerste 

criterium is voldaan. 

Naar het oordeel van het College mocht verweerster kiezen voor de methode om op basis van de 

individuele rapportages tot een groepsrapportage te komen, zodat ook aan het tweede criterium is 

voldaan. 

 

Wat betreft het derde criterium overweegt het College het volgende. 

 

Het College kan uit de groepsrapportage niet afleiden hoe verweerster, nu klager op de competenties 

‘Klantgericht handelen’ en ‘Verbindend samenwerken’ tweemaal een 4 heeft gescoord (voldoet 

ruimschoots), is gekomen tot de typeringen praktisch in zijn denken (minder vernieuwend), sturend 

(kent een zekere dominantie), hard werkend en degelijk in zijn aanpak. 

Een onderbouwing daarvan ontbreekt.  

Het College kan verweerster niet volgen in haar stelling dat het woord ‘hardwerkend’ een goede 

samenvatting is van de overige op klager betrekking hebbende kwalificaties in de groepsrapportage. 

Ook is onduidelijk op grond waarvan klager in de scenario’s 1 en 2 beurtelings ‘autonoom en 

doelgericht’ wordt genoemd en ‘bepalend en sturend’ en waarom hij niet voorkomt in de scenario’s 3 

en 4. 

Daardoor is ook ondoorzichtig op basis waarvan scenario 3 als het meest wenselijke scenario wordt 

genoemd. 

Naar het oordeel van het College is dan ook niet aan het derde criterium voldaan. 

 

Aan criterium 4 is wel voldaan, nu als bron wordt verwezen naar de assessmentresultaten van de 

deelnemende kandidaten. 

 

Ook aan criterium 5 is voldaan. In de stukken en het verhandelde ter zitting heeft het College geen 

aanwijzingen gevonden dat verweerster niet binnen de grenzen van haar deskundigheid is gebleven. 

 

Het College komt met betrekking tot het tweede klachtonderdeel tot de slotsom dat verweerster niet 

aan alle eisen die artikel 97 van de Beroepscode 2015 aan rapportages stelt heeft voldaan, nu uit de 

rapportage niet duidelijk blijkt op welke gronden de bevindingen en conclusies berusten en wat de 

beperkingen daarvan zijn. 

Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond. 
 

V 6. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. 

 

V 7. Aangaande de op te leggen maatregel overweegt het College als volgt. Verweerster heeft erkend 

dat de gevolgde procedure zowel met betrekking tot de voorlichting aan klager over de gang van zaken 

rond het assessment als ten aanzien van het respecteren van klagers rechten, zoals verwoord in de 

Beroepscode, niet juist is geweest. Zij heeft klager uitdrukkelijk haar excuses aangeboden en zij heeft 

zich ingespannen om een herziening van de procedures bij X te bewerkstelligen. 

Gelet hierop is het College van oordeel dat een waarschuwing volstaat. 
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V 8. Voorts merkt het College nog het volgende op. Verweerster heeft ter zitting verklaard dat C, die 

het individuele assessment van klager heeft uitgevoerd, geen psycholoog is, maar econoom en dat er 

nog een functionaris bij X werkzaam is, zijnde een niet-psycholoog, maar een bedrijfskundige, die 

assessments verricht. Het College wijst er op dat de vermelding op de website van X, inhoudende dat 

men als men een klacht heeft zich tot het College van Toezicht van het NIP kan wenden, niet juist is 

als men bij het assessment met een niet-psycholoog, geen NIP-lid, te maken kan krijgen. Klager heeft 

hier terecht een vraagteken bij geplaatst. De tekst op de website dient dan ook te worden aangepast. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 12 april 2017 

 

door:  

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter,  

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris,  

drs. R. Beer, 

dr. T.A.W. van der Schoot, 

prof. dr. M.J.M. van Son, 

leden  

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

 

 

J.P. Fokker 


