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Bachelor Toegepaste Psychologie binnen de setting 

preventie en welzijn 
op het werk

wAt wAAr wie hoe

P R A K T I S C HH O E

Als psychodiagnosticus kan de psychologisch consulent  
meewerken  aan een welzijnsgerelateerde vraag met 
toepassing van bv. vragenlijstonderzoek of gebruik van 
focusgroepen.

Mogelijke taken:
•	 Interventies	bij	grensoverschrijdend	gedrag: 

- bv. centraal telefonisch aanspreekpunt in het kader 
van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag op het 
werk (OGGW), intakegesprek, informele behandeling…;

- intakegesprek;
- informele behandeling;
- gesprek met getuigen;
- procesmatige ondersteuning van de preventieadviseur 

bij formele klachtenbehandeling.
•	Tevredenheidsmetingen: 

- uitvoeren vragenlijstonder zoek.

In de	rol	van	psychologisch	dienstverlener	is de psycho-
logisch consulent geschoold in het verlenen van informatie 
en advies en in opleiding en training.  

Mogelijke taken:
•	Stresspreventie: ondersteuning bij de verwerking van 

de resultaten van een risicoanalyse en rapportage aan de 
opdrachtgever.

•	Agressiepreventie	en alcohol-	en	drugpreventie:	een 
brochure uitwerken, meewerken aan de opbouw van een 
opleiding via wetenschappelijk onderzoek, de uitwerking 
van een presentatie, het geven van opleiding.

•	Absenteïsmebeleid: begeleiding bij werkhervatting na 
ziekte.
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In de werksetting Preventie en welzijn op het werk wordt 
onderzoek, opleiding en begeleiding geboden met als doel 
het psychosociaal welzijn van werknemers te optimalise-
ren. Hierbij kan men zich richten op meerdere domeinen 
zoals:  
•	Grensoverschrijdend	gedrag	
•	Stresspreventie
•	Tevredenheidsmetingen
•	Alcohol-	en	drugpreventie
•	Conflicthantering
•	Absenteïsmebeleid
•	Agressiepreventie

W I EW A A RW A T

preventie en welzijn op het werk

De ‘Psychologisch	Consulent’ kan een meerwaarde be-
tekenen	in	een	team	van	preventieadviseurs	betreffende	
psychosociale aspecten. 

Troeven van de psychologisch consulent op een dienst voor 
preventie en bescherming op het werk:
•	breed	inzetbaar;
•	praktische,	maar	ook	wetenschappelijke	bagage	

i.v.m. psychodiagnostiek (vragenlijstonderzoek,  
gespreksvoering, ...);

•	communicatieve	vaardigheden	zowel	mondeling	als	
schriftelijk; 

•	empathisch	ondersteunend;
•	gericht	op	samenwerken;
•	bekwaam	in	plannen	en	organiseren;
•	administratieve	vaardigheden	(kennis	van	Office	

toepassingen en statistiektoepassingen zoals SPSS).

De ‘Psychologisch	Consulent’1 wordt in het kader van 
‘preventie en welzijn op het werk’ tewerkgesteld op vol-
gende terreinen:
•	Externe	dienst	voor	preventie	en	bescherming	op	het	

werk (EDPB)
•	 Interne	dienst	voor	preventie	en	bescherming	op	het	

werk (IPBW) in overheidsbedrijven, multinationals, enz.
•	 Interne	preventieadviseur	psychosociaal	welzijn	in	grote	

structuren. 
•	 ISW	Limits	N.V.,	een	spin-off	van	de	Leuvense	

Universiteit gespecialiseerd in welzijn op het werk. 

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de 

Toegepaste Psychologie


