
   

1 
 

UITSPRAAK 

 

Betreft klacht (registratienummer 18…T) 

 

Ingediend door X tegen Y. 

 

Het College van Toezicht van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk te Utrecht 

(hierna: ‘college’), 

 

met inachtneming van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak (hierna: ‘reglement’), zoals 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van 

Maatschappelijk Werkers op 8 november 2012 en in werking getreden op 9 november 2012, 

overweegt als volgt. 

 

1. De procedure 

Bij klaagschrift, ontvangen op 9 april 2018, heeft X (hierna: ‘klager’), woonachtig in A, bij het college 

een klacht ingediend over Y (hierna: ‘aangeklaagde’), thans maatschappelijk werker bij B in C. 

 

Bij verweerschrift van 25 mei 2018 heeft aangeklaagde gereageerd op het door klager ingediende 

klaagschrift. 

 

Het klaagschrift en het verweerschrift zijn behandeld tijdens een hoorzitting op 28 augustus 2018. Het 

college bestond uit de volgende leden: de heer D. de Bruijn (voorzitter), mevrouw N. Jacobs (jurist), 

mevrouw S. Gruyters (ethicus), mevrouw G. Kosters (lid) en mevrouw K. Huijben (lid). Het college 

werd bijgestaan door mevrouw A.G. Schouwink als secretaris. 

 

Klager heeft zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een advocaat. 

 

2. Ontvankelijkheid 

Aangeklaagde is ten tijde van de ontvangst van het klaagschrift van klager lid van de 

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en als zodanig onderworpen aan het tuchtrecht 

van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Er zijn het college geen feiten of 

omstandigheden gebleken die aan ontvankelijkheid van de klacht in de weg staan, zodat het college 

de klacht in behandeling kan nemen en tot een uitspraak kan komen. 

 

3. De feiten 

Aangeklaagde is van februari 20.. tot september 20.. [ongeveer 1,5 jaar (secr.)] werkzaam geweest als 

maatschappelijk werker en teamleider bij Z. Het team waaraan hij leiding gaf, bestond uit twee andere 

maatschappelijk werkers. Klager kwam in de periode 20..-20.. meerdere malen per week langs in het 

wijkgebouw van Z. voor een kop koffie of voor het plegen van een telefoontje naar zijn bewindvoerder. 

Aangeklaagde fungeerde als een zogenaamd ‘steuncontactpunt’ voor klager. 
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4. De klachten 

Klager stelt in zijn klaagschrift niet tevreden te zijn over de begeleiding die hij gedurende twee jaar van 

aangeklaagde heeft gehad. 

 

I. De eerste klacht van klager houdt in dat aangeklaagde hem zou helpen met het zoeken van 

oplossingen voor zijn problemen, waaronder zijn problemen op de werkvloer en met de 

woningstichting, hetgeen aangeklaagde niet heeft gedaan. 

 

II. De tweede klacht van klager houdt in dat aangeklaagde klager seksueel benaderd heeft in de 

woning van klager. Ter zitting heeft klager verklaard dat aangeklaagde hem - in tegenstelling tot 

hetgeen in zijn klaagschrift is opgenomen - niet seksueel benaderd heeft in zijn woning. Wel zou 

aangeklaagde met seksuele intenties naar een parkeerplaats langs de N.. zijn gekomen. 

 

III. De derde klacht van klager houdt in dat aangeklaagde klager geld heeft aangeboden, onder 

andere voor boodschappen, en dat aangeklaagde een aantal jonge katten bij klager heeft opgehaald. 

 

IV. Ter zitting werd nog een vierde klacht ingebracht: aangeklaagde heeft vertrouwelijke informatie 

over klager gedeeld met derden. Hiermee heeft aangeklaagde de privacyrechten van klager 

geschonden. Klager heeft alleen aan aangeklaagde verteld dat hij seropositief zou zijn. Enige tijd later 

kwam klager erachter dat de wijkagent hiervan ook op de hoogte was. Aangeklaagde heeft dus aan 

een derde gemeld dat klager seropositief is. Bovendien heeft aangeklaagde dit aan een derde 

gemeld, terwijl aangeklaagde wist dat klager niet seropositief was. 

 

5. Overwegingen 

Met betrekking tot klacht I. 

Volgens aangeklaagde kon Z. klager niet de hulpverlening bieden die hij nodig had. Er is tevergeefs 

geprobeerd klager een hulpverleningstraject aan te bieden, waaronder hulpverlening in de geestelijke 

gezondheidszorg, teneinde verbetering aan te brengen in zijn situatie. Klager wilde geen enkele vorm 

van hulpverlening accepteren. Aangeklaagde wilde klager echter niet in de kou laten staan. Om die 

reden werd geaccepteerd dat klager een paar keer per week bij Z. langs kwam. 

 

Het college stelt vast dat een onderbouwing van klacht I ontbreekt.  

Het college heeft ook overigens in de stukken en in dat wat ter zitting door partijen naar voren is 

gebracht geen feiten of omstandigheden gevonden die deze klacht van klager ondersteunen. Het 

college beoordeelt de klacht derhalve als ongegrond. 
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Met betrekking tot klacht II. 

Aangeklaagde heeft verklaard dat hij klager nooit seksueel heeft benaderd of daarover uitlatingen 

jegens klager heeft gedaan. Hij heeft hem hooguit een keer een schouderklopje gegeven, als hij een 

rotdag had. 

 

Aangeklaagde bestrijdt eveneens dat hij klager op een parkeerplaats langs de N.. seksueel benaderd 

heeft. Klager belde aangeklaagde met de mededeling dat hij zelfmoord wilde plegen en dat de 

wijkagent wel wist waar klager zich zou bevinden. Navraag door aangeklaagde bij de wijkagent leerde 

dat een parkeerplaats langs de N.. één van de plekken was waar klager zou kunnen zijn. Daar is 

aangeklaagde toen op klaarlichte dag naartoe gegaan, teneinde klager te zoeken. Aangeklaagde is 

volgens eigen zeggen een bevlogen hulpverlener, die iemand wil helpen als diegene een hulpvraag 

neerlegt. 

 

Het college stelt vast dat de feitelijke gang van zaken met betrekking tot klacht II niet is vast komen te 

staan en verklaart de klacht derhalve ongegrond. 

 

Met betrekking tot klacht III. 

Aangeklaagde heeft erkend dat hij klager geld heeft aangeboden voor boodschappen, nadat klager 

hem had laten weten dat hij drie dagen niet had gegeten en dat zijn katten geen eten hadden. 

Aangeklaagde had met klager te doen. Aangeklaagde erkent dat hij in dit geval vanuit onvoldoende 

duidelijke professionele grenzen gehandeld heeft. 

 

Aangeklaagde heeft ook erkend dat hij … jonge katten bij klager heeft opgehaald. Dit heeft hij gedaan, 

omdat de … katten van klager voor overlast zorgden en wellicht bij hem zouden worden weggehaald 

en zouden worden afgemaakt. Hij had met de katten te doen. Ter zitting heeft aangeklaagde verklaard 

dat hij dat wellicht niet had moeten doen. 

 

Het college stelt vast dat klager aangeklaagde verwijt dat hij onvoldoende professionele distantie heeft 

betracht. Aangeklaagde heeft ter zitting erkend dat hij op die distantie had moeten reflecteren en dat 

hij die distantie onvoldoende heeft bewaakt. Aangeklaagde heeft ter zitting verklaard dat hij zijn 

professionele handelen in het vervolg zal toetsen bij collega’s dan wel externe deskundigen. 

De klacht, zoals het college deze leest in het verwijt van klager, is derhalve gegrond. Nu 

aangeklaagde zijn tekortschieten op dit punt erkent en achteraf in staat blijkt te zijn op zijn handelen te 

reflecteren en daaruit lering te trekken, rekent het college hem het verwijt niet te zwaar aan.  

 

Met betrekking tot klacht IV. 

Aangeklaagde heeft ter zitting verklaard dat klager aan hem had meegedeeld dat hij seropositief was 

en dat hij zo veel mogelijk mensen zou gaan besmetten. Daardoor bevond aangeklaagde zich in een 

conflict van plichten en besloot hij de mededeling van klager met zijn collega’s en de wijkagent te 

delen, zodat mensen die in contact kwamen met klager in verband met hun veiligheid daarvan op de  
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hoogte zouden zijn. Klager had geen toestemming verleend aan aangeklaagde voor het delen van zijn 

mededeling met derden. Aangeklaagde was geschrokken van de mededeling van klager en gelet op 

de urgentie ervan heeft hij besloten de mededeling binnen het sociaal team te delen. Dit heeft 

aangeklaagde gedaan zonder klager hiervan op de hoogte te brengen. De mededeling van klager was 

in eerste instantie een serieus signaal, maar bleek later niet waar te zijn. 

 

Het college stelt vast dat de maatschappelijk werker conform artikel 10 van de Beroepscode voor de 

maatschappelijk werker (hierna: ‘de beroepscode’) de plicht heeft tot geheimhouding van informatie 

over de persoon en omstandigheden van de cliënt. De maatschappelijk werker vraagt toestemming 

van de cliënt voordat hij aan derden informatie over de cliënt vraagt of verschaft, of met hen overlegt 

om op treden voor of namens de cliënt (artikel 11 van de beroepscode). 

 

Het college stelt tevens vast dat in artikel 13 van de beroepscode het volgende is opgenomen: 

 

“De maatschappelijk werker handelt buiten medeweten en toestemming van de cliënt als 

levensbelangen van de cliënt of van anderen ernstig worden bedreigd, of wanneer de cliënt niet in 

staat is zijn wil ter zake te bepalen. In alle gevallen overlegt hij met beroepsgenoten en/of andere 

deskundigen en verantwoordt hij zijn handelen tegenover de cliënt.” 

 

Het college stelt voorts vast dat aangeklaagde weliswaar een belangenafweging heeft gemaakt, maar 

dat dit een gebrekkige afweging was. Aangeklaagde is ter zitting onvoldoende in staat gebleken om 

de stappen die deel uitmaken van een zorgvuldig afwegingsproces in een beroepsethisch dilemma te 

benoemen en is over zijn afwegingen achteraf niet transparant geweest tegenover klager. Het college 

overweegt echter dat aangeklaagde onder de omstandigheden van het geval, te weten de mededeling 

van klager dat hij seropositief was en zo veel mogelijk mensen zou gaan besmetten, redelijkerwijs kon 

besluiten de informatie met de wijkagent te delen. 

Het college oordeelt dat de klacht, inhoudende dat aangeklaagde vertrouwelijke informatie over klager 

zonder toestemming van klager met derden heeft gedeeld, doordat het beroep van aangeklaagde op 

overmacht slaagt, ongegrond is. 

 

6. Uitspraak 

Klacht I, II en IV zijn ongegrond. Klacht III is gegrond. Het college legt aan aangeklaagde geen 

maatregel op nu de verwijtbaarheid van het handelen van klacht III in het licht van de goedbedoelde 

intentie van aangeklaagde beperkt is. 
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7. Beroep 

Partijen kunnen op grond van artikel 34 van het reglement binnen vier weken na verzending van het 

afschrift van de uitspraak beroep instellen tegen deze uitspraak bij het College van Beroep van 

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk te Utrecht. 

 

Aldus vastgesteld te Utrecht op 30 oktober 2018 en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

Voorzitter:      Secretaris: 

 

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

D. de Bruijn      A.G. Schouwink 


