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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 28 juni 2021 door A, 

hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te noemen verweerster, lid 

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

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:  

 

- het klaagschrift met bijlage d.d. 28 juni 2021; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 28 juli 2021; 

- het bij verweerster door het College opgevraagde plan van aanpak aan het College toegemaild op 

6 januari 2022. 

 

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

12 januari 2021, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klager werd vergezeld door zijn 

partner mw. C. Verweerster werd vergezeld door haar partner de heer D. 

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan: 

a. Verweerster is werkzaam als zelfstandig gevestigd psycholoog bij een psychologisch 

adviesbureau.  

b. Klager kampte in de zomer van 2018 met een burn-out. Hij werkte desondanks door bij zijn 

werkgever. 

c. In november 2019 heeft de werkgever (hierna ook de opdrachtgever) in de persoon van de 

heer E telefonisch contact opgenomen met verweerster voor begeleiding van klager. 

Verweerster coachte al acht jaar werknemers van deze opdrachtgever. Verweerster sprak E 

voornoemd, de leidinggevende van klager, toen voor het eerst. 

d. Op 29 november 2019 heeft het intakegesprek tussen klager en verweerster plaatsgevonden. 

Aan de orde kwamen of klager en verweerster een professionele relatie konden aangaan, 

alsmede werk-, privé- en gezondheidgerelateerde kwesties. Daarnaast zijn traumatische 

gebeurtenissen in de jeugd van klager besproken waaronder het verlies van zijn broer. Klager 

heeft aan verweerster gemeld dat hij op dat moment tot en met december 2019 eveneens hulp 

kreeg vanuit de basis-GGZ. Aan verweerster was na afloop van dit gesprek duidelijk dat er 

veel speelde, de mentale staat van klager een deuk had gekregen en dat zijn energieniveau laag 

was. 

e. Verweerster heeft vervolgens aan de opdrachtgever een voorstel gedaan voor een traject met 

klager van in totaal vijf gesprekken van twee uur met een frequentie van een maand. Dit 

voorstel, ook wel plan van aanpak genoemd, hield het volgende in: 

“Focus van de coaching: 

• Herstel balans werk – privé 

• Energiehuishouding 

• Motivatie en commitment 

Opbouw traject: 

• Vijf individuele sessies met cliënt 
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• Evaluatie van voortgang, bepalen van Go-NoGo, bij Go voortzetting traject” 

f. De opdrachtgever is met dit voorstel akkoord gegaan. 

g. Na het tweede gesprek is het traject vanwege de inmiddels uitgebroken covid-19-pandemie 

online voortgezet. Bij het vierde gesprek werd vanwege de ervaren intensiteit van het online 

contact de duur van de sessies in onderling overleg tussen klager en verweerster beperkt tot 

één uur. 

h. Vanaf maart 2020 tot eind juli 2020 volgde klager eveneens een multidisciplinair traject bij X 

gericht op de burn-out. 

i. Daarnaast heeft klager vanaf mei 2020 gesprekken met E en een mediator gevoerd teneinde de 

werkrelatie met E te verbeteren. Verweerster heeft ter zitting verklaard het niet noodzakelijk te 

hebben geoordeeld over deze mediation met E contact op te nemen. 

j. Op 6 juli 2020 vond een volgende online coachingsessie tussen klager en verweerster plaats. 

Aan het einde hiervan is besloten de laatste sessie van één uur (die toen nog over was) over de 

zomer heen te tillen. 

k. Op 7 oktober 2020 heeft E in de ochtend onverwacht telefonisch contact opgenomen met 

verweerster. Verweerster heeft vervolgens kort met hem de status van de coaching besproken. 

l. Diezelfde dag is klager in de middag ontslag aangezegd door E namens de werkgever. In de 

ontslagbrief was toen de volgende passage opgenomen: 

“Je was niet tevreden over de coaching door de ervaren externe coach, mevrouw B (je gaf 

aan dat zij niet diep genoeg ging), terwijl zij terugkoppelde dat jij reeds vanaf het begin de 

indruk wekte weinig moeite te willen doen om jouw gedrag ten positieve te veranderen. 

Doelen stellen en behalen en vermogen om te veranderen heb je niet laten zien. Je kiest de rol 

van slachtoffer. Je legt de schuld bij anderen.” 

m. Klager heeft verweerster op 8 oktober 2020 gebeld, heeft haar geconfronteerd met deze tekst 

en heeft het vertrouwen in haar opgezegd. 

n. Op 9 oktober 2020 heeft verweerster gebeld met E en aangegeven dat zij niet heeft gezegd wat 

haar in de ontslagbrief in de mond wordt gelegd. Verweerster eiste van E, c.q. de werkgever 

een rectificatie. Vervolgens heeft de werkgever een rectificatie op de ontslagbrief aan klager 

gestuurd. Hierin zijn voornoemde uitingen van verweerster benoemd als ongezegd. Deze 

gerectificeerde ontslagbrief is niet aan het College overgelegd. 

o. Nadien hebben klager en verweerster geen contact meer gehad. 

p. Klager, die nog niet is hersteld van zijn burn-out, is nog steeds in dienst bij de opdrachtgever. 

q. Verweerster voert op dit moment geen coachingsopdrachten uit voor de werkgever van klager. 

 

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. Zij heeft zonder zijn toestemming vertrouwelijke informatie met de opdrachtgever gedeeld; 

2. Zij heeft de coaching niet officieel afgerond of geëvalueerd en heeft na de vakantie tegen de 

afspraak in geen contact meer met klager gezocht; 

3. Er zijn door verweerster geen doelen of een behandelplan opgesteld. 

Klager stelt dat hij door het handelen van verweerster zijn vertrouwen in hulpverlening is kwijtgeraakt 

en dat zijn herstel hierdoor onnodig lang heeft geduurd, waardoor hij is benadeeld.  

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft haar excuses aangeboden voor het feit dat 

het niet bij haar is opgekomen na 8 oktober 2020 nog contact op te nemen met klager om hem uit te 

leggen hoe een en ander was verlopen. Verweerster heeft niets met het ontslag van klager te maken 

gehad. Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal daarop in het onderstaande nader 

worden ingegaan. 
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V De overwegingen van het College 

 

V.1. Bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen gaat het er niet om of dat handelen 

beter had gekund, maar om het beantwoorden van de vraag of de psycholoog de zorgvuldigheid heeft 

betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam psycholoog kan worden verwacht door te 

handelen naar de Beroepscode. 

 

V.2. Het College is van oordeel dat verweerster met klager een professionele relatie in de zin van 

artikel 1.3 van de Beroepscode is aangegaan. De coaching was immers gericht op begeleiding en 

advisering van klager. Klager is daarbij – anders dan verweerster ter zitting heeft aangevoerd – te 

kwalificeren als haar cliënt nu hij de persoon is met wie de psycholoog een professionele relatie heeft 

onderhouden (artikel 1.4 van de Beroepscode).  

 

V.3. Wat betreft klachtonderdeel 1 heeft klager gesteld dat verweerster vertrouwelijke informatie over 

hem met E heeft gedeeld in het telefoongesprek op 7 oktober 2020 en dat hem (mede) op grond 

daarvan ontslag is aangezegd. 

Verweerster heeft hiertegen aangevoerd dat zij geen vertrouwelijke informatie met E heeft gedeeld, 

dat zij (evenals klager) verbijsterd was over de gang van zaken, dat zij, om haar boosheid hierover te 

uiten, contact heeft opgenomen met E en daarbij rectificatie heeft geëist met als gevolg dat een nieuwe 

ontslagbrief aan klager is verzonden. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of verweerster vertrouwelijke informatie 

met E heeft gedeeld, omdat aan het woord van de één niet meer geloof kan worden gehecht dan aan 

het woord van de ander. In gevallen als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klager 

niet gegrond kan worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van 

klager minder geloof verdient dan dat van verweerster, doch op de omstandigheid dat voor het oordeel 

of een bepaalde verweten gedraging van de aangeklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar is, eerst moet 

worden vastgesteld welke feiten daaraan ten grondslag gelegd kunnen worden. Dit klachtonderdeel is 

derhalve ongegrond. 

 

V.4. Klachtonderdeel 2 is naar het oordeel van het College wel gegrond. Verweerster heeft de 

professionele relatie met klager niet in overleg afgerond en heeft de bij klager ontstane verdenking dat 

zij vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met E niet uit de wereld geholpen. Evenmin heeft 

verweerster bij klager gemeld dat zij (stilzwijgend) had aangenomen dat hij geen prijs meer stelde op 

haar begeleiding door het ontstane gebrek aan vertrouwen waardoor de laatste sessie volgens 

verweerster was komen te vervallen. Door na te laten hierover met klager te communiceren, was het 

voor hem niet duidelijk of de coaching teneinde was. 

Anders dan verweerster aanvoert, ligt het hierbij op de weg van de professional en niet op de weg van 

klager om hierover contact op te nemen. Artikel 40 van de Beroepscode luidt: “(…)Psychologen 

zorgen er voor dat de professionele relatie in overleg met de cliënt wordt afgerond en dat daarover 

geen misverstanden blijven bestaan.” Verweerster heeft hieraan, zoals zij zelf ook achteraf heeft 

erkend, niet voldaan. 

Wel is het College van oordeel dat verweerster juist heeft gehandeld door 1) bij E direct protest aan te 

tekenen nadat zij op de hoogte was gesteld van de passage in de ontslagbrief en 2) bij hem rectificatie 

daarvan te eisen.  

Verweerster heeft daarmee misbruik door de opdrachtgever van haar terugkoppeling wat betreft de 

coaching beëindigd en daarmee gehandeld conform artikel 29 van de Beroepscode. 

 

V.5. Wat betreft klachtonderdeel 3 geldt het volgende. 

Verweerster heeft in verband met de coaching wel doelen opgesteld maar heeft zich daarbij naar het 

oordeel van het College onvoldoende aan haar eigen plan van aanpak gehouden zoals geciteerd onder 

1.e. Hierin is immers opgenomen een “evaluatie van voortgang en het bepalen van een Go-NoGo”. 

Deze hebben beide niet plaatsgevonden. Na de sessie van 6 juli 2020 zijn geen duidelijke afspraken 
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gemaakt over het vervolg of de vraag wie het initiatief tot contact zou nemen na de zomer, hetgeen op 

de weg van verweerster had gelegen. 

Mede hierdoor kon het gebeuren dat verweerster nadat het coachingtraject was stilgevallen, werd 

overvallen door het telefoontje van E en de vraag hoe het ermee stond. De uitvoering van de 

coachingopdracht door verweerster beoordeelt het College dan ook als te summier, waarbij 

verweerster zich te afwachtend heeft opgesteld. Dat verweerster, naar zij stelt, de doelen van de 

coaching expres “hoog over” had geformuleerd, heeft hierbij evenmin geholpen. 

Uit de gang van zaken blijkt tevens dat verweerster de opdracht te gemakkelijk heeft geaccepteerd en 

bij E en klager niet voldoende heeft nagevraagd wat de bedoeling was van de coaching. Hierdoor heeft 

verweerster niet opgemerkt dat het succesvol afsluiten van de coaching kennelijk als voorwaarde was 

gesteld aan klager om bij zijn werkgever in dienst te kunnen blijven. Dat het voor verweerster 

noodzakelijk is dit uit te vragen in het geval van een professionele relatie met een (kwetsbare) cliënt 

en een externe opdrachtgever volgt uit artikel 64 van de Beroepscode, waarin is opgenomen dat de 

psycholoog zich voor aanvang van de professionele relatie ervan dient te vergewissen dat 'zowel de 

externe opdrachtgever als de cliënt of het cliëntsysteem over dezelfde informatie beschikt over het doel 

en de opzet van de professionele relatie en over de voorgenomen werkwijze.’  

Dit betekent dat klachtonderdeel 3 eveneens gegrond is.  

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht (gedeeltelijk) gegrond is. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond wat betreft de klachtonderdelen 2 en 3; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 23 februari 2021 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris, 

drs. R. Beer, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. A.C. van der Horst, mmc, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

w.g. P.B. Martens 


