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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 september 2016 

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

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

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

- de brief d.d. 14 oktober 2016 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij hem om 

nadere informatie vraagt; 

- de reactie daarop van klager van 17 oktober 2016; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 11 november 2016. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 8 maart 

2016, 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. Klagers werkgever heeft opdracht gegeven aan verweerster, sociaal & organisatiepsycholoog, om 

klager te coachen in een coachingstraject. Eind juni 2015 heeft verweerster een intakegesprek met 

klager gevoerd. In september 2015 heeft een driegesprek plaatsgevonden tussen klager, klagers 

leidinggevende de heer C, hierna te noemen C, en verweerster. 

 

II 2. Het traject heeft ongeveer een jaar geduurd. Aanvankelijk vonden de gesprekken wekelijks plaats, 

later ongeveer eenmaal per 2 à 3 weken. 

 

II 3. Tijdens de negentiende sessie heeft verweerster aan klager voorgesteld om zijn leidinggevende uit 

te nodigen om bij de twintigste sessie aanwezig te zijn. Klager heeft dit voorstel afgewezen. 

Nadien heeft klager verweerster laten weten met het traject te stoppen. 

 

II 4. Op 26 september 2016 heeft verweerster een bericht gezonden aan C. Daarin staat: 

 

“Op uw vraag om een kort advies (in het verlengde van de coaching), bij de begeleiding van uw 

medewerker, de heer A, het volgende:. 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag om advies om (beter) te kunnen omgaan met en 

(beter) te kunnen begeleiden van de heer A, is het nodig dat ik algemene, steeds weerkerende 

gedragingen (maar dan ook louter en alleen gedragingen) van de heer A verduidelijk. 

Wat ik hier te berde breng is in de loop van het coachingstraject, in de gesprekken die ik met de heer A 

had, allemaal benoemd. 

 

Wat in de coachingsgesprekken steeds is blijven terugkomen, is dat de heer A: 

 

- niet makkelijk initiatieven neemt 

 

- hij vraagt niet om feedback 
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- nuances zien, een bredere context zien, verbanden leggen, daar kan hij moeilijker bij 

 

- hij blijft makkelijk in eigen interpretaties hangen 

 (die nog wel eens een negatieve connotatie hebben) 

- hij gaat uit van zijn eigen gedachten, eigen gevoelens en eigen interpretaties in zijn communicatie, 

waarbij inleving in de ander, minder wordt meegenomen en een gebruikelijke wisselwerking 

moeilijker wordt, zijn eigen interpretaties bepalen zijn acties 

 

- feedback op zichzelf, heeft hij nauwelijks kunnen geven,  

hij reageert dan ook makkelijk ‘op de persoon’ in plaats van zakelijk 

 

- hij heeft met betrekking tot ‘bewustwording’ weinig kunnen ‘vertalen’ en teruggeven,  

waardoor het (voor mij, zéér ongebruikelijk) een vrij platte coaching is geweest 

 

Het bovenstaande bepaalt mijn advies: 

Advies: uitleggen/laten zien aan hem, wat e.e.a. voor de ander of een ander betekent. 

 

Advies: korte, duidelijke taken en opdrachten geven 

 (liever niet laten coördineren).  

 

Advies: directe en concrete sturing geven. 

 

Advies: verplichte evaluaties in teambijeenkomst, 

 met hele team en een leider (structuur geven). 

 

N.B. Jammer en misschien meer dan dat: 

het in bovenstaande beschrevene had ik, in het laatste coachinigsgesprek, met de heer A willen 

doornemen. 

Door de éénzijdige annulering van de heer A, is dit niet gebeurd.” 

 

II 5. Op 26 september 2016 heeft C klager een e-mail gestuurd met de volgende inhoud: 

 

“Hallo A, 

 

Vanochtend heb ik, naar aanleiding van jouw coachingstraject, een kort advies van B ontvangen. 

Hierbij stuur ik je het advies digitaal ter informatie. Ik zal binnenkort een afspraak maken om dit te 

bespreken.” 

 

II 6. Op 11 november 2016 heeft verweerster klager een brief gestuurd, waarin zij hem haar excuses 

aanbiedt voor ‘mogelijk door mij ontstane tekortkomingen in de door mij gevolgde procedures.’ 

 

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. 

 

Klager verwijt verweerster dat zij haar bevindingen en conclusies met betrekking tot zijn 

coachingstraject aan zijn leidinggevende heeft verstrekt zonder dat hij daarin vooraf was gekend en 

zonder dat hij daarvoor zijn gerichte toestemming had verleend. 

Volgens klager heeft verweerster hem niet in de gelegenheid gesteld tot voorafgaande inzage in het 

advies en heeft verweerster tevens zijn blokkeringsrecht geschonden.  

Klager stelt dat verweerster de artikelen 81, 89, 91 en 94 van de Beroepscode 2015 heeft overtreden. 
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IV Het standpunt van verweerster 
 

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

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerster had haar voorstel aan klager om het laatste (evaluatie)gesprek samen met 

zijn leidinggevende te voeren, tot doel een betere en plezierigere werkbeleving en werksfeer te 

creëren.  

 

IV 2. Volgens verweerster heeft zij aan klager daarbij meegedeeld dat zij het van groot belang achtte 

om niet alleen klager, maar ook zijn leidinggevende advies te kunnen en mogen geven. 

 

IV 3. Verweerster stelt dat klager daarop tegen haar heeft gezegd: “ik vertrouw je” en “je krijgt carte 

blanche”. 

 

IV 4. Volgens verweerster is vervolgens een afspraak gemaakt met alleen klager, omdat hij niet 

akkoord ging met een gesprek in aanwezigheid van zijn leidinggevende, maar is deze afspraak later 

door klager geannuleerd. 

 

IV 5. Omdat klager de door hem verleende toestemming niet heeft ingetrokken of aangepast, heeft 

verweerster besloten om haar advies schriftelijk aan klagers leidinggevende te verstrekken, zodat ook 

klager, ‘in de wisselwerking met zijn leidinggevende’, exact op de hoogte zou zijn van hetgeen 

verweerster had benoemd, aldus verweerster. 

 

IV 6. Verweerster zegt het te betreuren dat er naderhand verwarring is ontstaan over de deugdelijkheid 

van het proces, zoals door haar gevolgd. Zij biedt daarvoor haar excuses aan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. Verweerster heeft ter zitting gesteld dat haar hiervoor in II.4 weergegeven bericht een 'kort 

advies' is en geen rapport. Daarin wordt zij niet gevolgd. Artikel 1.16 van de Beroepscode 2015 geeft 

als definitie van rapportage: “Alle tot één of meer personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of 

adviezen, die mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.” Naar het oordeel van het College voldoet 

het advies dat verweerster op 26 september 2016 aan klagers leidinggevende zond aan deze definitie, 

aangezien zij daarin verslag doet van haar bevindingen bij de coaching van klager en adviezen omtrent 

klager geeft. Daarom is dat bericht aan te merken als rapportage in de zin van de Beroepscode.  

 

V 2. Volgens artikel 89 van de Beroepscode is voor rapportage aan derden vooraf de gerichte 

toestemming van de cliënt noodzakelijk, en dient de psycholoog om de toestemming van de cliënt te 

verkrijgen, hem in de gelegenheid te stellen de rapportage vooraf in te zien. 

 

V 3. Verweerster heeft niet ontkend dat zij toestemming van klager diende te hebben om haar 

voormelde bericht aan zijn leidinggevende te zenden. Zij stelt zich op het standpunt dat zij die 

toestemming had, omdat klager haar met zoveel woorden ‘carte blanche’ had gegeven en hij deze 

toestemming niet had ingetrokken. 

Klager heeft ter zitting de door verweerster geschetste gang van zaken rond het geven van 

toestemming bestreden en heeft ontkend verweerster ‘carte blanche’ te hebben gegeven.  

Ook als klager uitlatingen heeft gedaan die erop konden duiden dat klager verweerster toestemming 

gaf om naar eigen inzicht contact te hebben met zijn leidinggevende, dan hoefde klager naar het 

oordeel van het College niet te begrijpen dat zijn uitlatingen betrekking hadden op het geven van 

toestemming voor het uitbrengen van het onderhavige rapport, dat hij ten tijde van dergelijke 

uitlatingen niet kende. Klager mocht, gelet op artikel 89 van de Beroepscode, verwachten dat 

verweerster geen rapport over klager zou uitbrengen zonder zijn daarop gerichte toestemming te 
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verkrijgen, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld het rapport in te zien. Juist doordat klager geen 

gesprek met verweerster in aanwezigheid van zijn leidinggevende wilde voeren en klager het contact 

met verweerster al had beëindigd toen verweerster informatie over klager aan zijn leidinggevende 

verstrekte die voldoet aan de kenmerken van rapportage in de zin van de Beroepscode, valt niet in te 

zien dat verweerster erop mocht vertrouwen dat klager tijdens het coachingstraject afstand had gedaan 

van het recht om toestemming te geven tot het verstrekken van een rapport over hem aan zijn 

leidinggevende, alsmede van het recht om dat rapport eerst te kunnen inzien alvorens die toestemming 

te geven. 

 

V 4. Verweerster heeft ter zitting voorts gesteld dat de punten die in de rapportage onder het kopje 

‘Wat in de coachingsgesprekken steeds is blijven terugkomen, is dat de heer A:’ staan vermeld 

(hiervoor weergegeven in II 4), feiten zijn die door de leidinggevende in het driegesprek in september 

2015 zijn aangereikt en voor het opnemen waarvan daarom geen toestemming van klager hoefde te 

worden verkregen. 

Naar het oordeel van het College gaat het hier echter ook om bevindingen van verweerster, aangezien 

zij in het rapport refereert aan de coachingsgesprekken als bron van deze punten. Verweerster heeft ter 

zitting verklaard dat zij in haar e-mail aan klagers leidinggevende heeft bevestigd dat zij de zaken die 

de leidinggevende ten aanzien van klager had geconstateerd, eveneens in de sessies heeft 

waargenomen. Zij heeft ter zitting erkend dat het rapport inderdaad ook bevindingen van haarzelf 

bevat. Als voorbeeld daarvan heeft verweerster ter zitting genoemd de zinsnede onderaan bladzijde 1 

van haar rapport: “- hij heeft met betrekking tot ‘bewustwording’ weinig kunnen ‘vertalen’ en 

teruggeven, waardoor het (voor mij, zéér ongebruikelijk) een vrij platte coaching is geweest”.  

Het voorgaande werpt dan ook geen ander licht op hetgeen hiervoor in V 3. is overwogen. 

 

V 5. Het College heeft geconstateerd dat het rapport uitsluitend kritische uitspraken over klager bevat. 

Verweerster heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat de reden daarvan is dat de leidinggevende van 

klager met positieve punten al bekend was en uitdrukkelijk om een kort advies had gevraagd. Wat 

daarvan zij, met haar keuze om alleen kritische punten over klager op te nemen en vervolgens aan 

klager geen gelegenheid te bieden het rapport eerst in te zien, is verweerster eraan voorbijgegaan dat 

een rapport ook een evenwichtig verslag van haar bevindingen behoort te zijn, en dat het inzage- en 

toestemmingsrecht mede ertoe strekken dat degene op wie het rapport betrekking heeft, desgewenst 

tijdig bij de psycholoog aan de orde kan stellen of de aan een derde te verstrekken informatie juist en 

volledig is.  

 

V 6. Het College komt tot de slotsom dat verweerster, door de rapportage zonder klagers toestemming 

en zonder klager voorafgaand inzage daarin te verlenen, aan zijn leidinggevende te zenden, de 

artikelen 89 en 91 van de Beroepscode 2015 heeft overtreden. Daarmee heeft verweerster tevens 

klagers recht op een afschrift (artikel 91) en op correctie (artikel 93) niet in acht genomen. Kennelijk 

heeft verweerster zich niet ervan vergewist of aan klager in dit geval het blokkeringsrecht toekwam 

(artikel 94). Op grond van het voorgaande is de klacht gegrond. 

 

V 7. Met betrekking tot de op te leggen maatregel overweegt het College het volgende. 

Het recht van de cliënt om gerichte toestemming te geven alvorens over hem aan een derde wordt 

gerapporteerd en het recht om daartoe eerst in de gelegenheid te worden gesteld de rapportage in te 

zien en gebruik te maken van het correctierecht en, indien van toepassing, het blokkeringsrecht, zijn 

fundamentele persoonlijke rechten. Verweerster heeft in haar verweerschrift en ter zitting niet getoond 

dat zij het fundamentele karakter daarvan onderkent. Zij heeft volhard in haar stelling dat zij gezien 

klagers ‘carte blanche’ vrij was te rapporteren aan de opdrachtgever zonder acht te hoeven slaan op 

klagers mede in de Beroepscode verankerde rechten van gerichte toestemming, inzage, correctie en 

eventueel blokkering. Verweerster heeft weliswaar haar excuses aan klager aangeboden, maar is achter 

haar handelwijze blijven staan. 

Het College acht de handelwijze van verweerster, mede in het licht van het fundamentele karakter van 

die rechten, zeer laakbaar. De cliënt van de psycholoog behoort erop te kunnen vertrouwen dat deze 

die in de Beroepscode tot uitdrukking gebrachte rechten niet zal veronachtzamen, ook niet als de 

psycholoog uit uitlatingen van de cliënt meent te mogen begrijpen dat de cliënt 'carte blanche' zou 
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hebben gegeven om de opdrachtgever over de bevindingen van de psycholoog in een coachingstraject 

te informeren. 

Het College is dan ook van oordeel dat niet kan worden volstaan met een waarschuwing, maar dat een 

berisping op zijn plaats is. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 8 maart 2017 

 

door: 

 

mr. G. de Groot, voorzitter, 

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

drs. A.C. van der Horst, 

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

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

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

G. de Groot 
 

 

 

 

 


