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BEROEPSCODE VOOR ACTIVITEITENBEGELEIDERS EN ACTIVITEITENTHERAPEUTEN 
 
In de tekst wordt over 'hij' gesproken. Daar kan ook 'zij' worden gelezen. Waar cliënt staat kan ook 
gelezen worden patiënt, bewoner, pupil, hulpvrager, enz., enz. 
 
 
Algemene uitgangspunten van de beroepsuitoefening van de 
activiteitenbegeleider en activiteitentherapeut. 
 
1. De activiteitenbegeleiding (AB) en activiteitentherapie (AT) als professionele 

hulpverlening levert door het aanbieden van activiteiten de cliënt(en) de 
mogelijkheid, in het kader van dagbesteding, arbeid en therapie, (zelf) een 
bijdrage te leveren aan hun persoonlijk welzijn en gezondheid. 

 
2.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut oefent zijn beroep uit zoals 

omschreven in het beroepsprofiel activiteitenbegeleider en activiteitentherapeut. 
 
3. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut gaat in zijn handelen primair uit van 

het belang van de cliënt. Hij laat dit prevaleren boven de belangen van derden, 
bijvoorbeeld familie van de cliënt, instelling etc. 

 
4. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut sluit aan op de 

zelfredzaamheid(zelfzorg) van de cliênt en de mantel zorg in de primaire 
levenskaders op het gebied van activiteiten in wonen en werken. Hij neemt deze 
niet over. 

 
5. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut onthoudt zich van gedrag dat het 

vertrouwen in het beroep kan schaden. 
 
6. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut werkt mee aan de ontwikkeling en 

waardering van het beroep. Dat doet hij door als beroepsbeoefenaar zijn 
vakkennis en vaardigheden te ontwikkelen dan wel bij te houden, anderzijds door 
zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het vakgebied en aan 
ontwikkelingen deel te nemen. 

 
7. De beroepshouding van de activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut wordt 

gekenmerkt door respect voor de identiteit van de cliënt en de erkenning van 
diens eigen verantwoordelijkheid. 

 
8. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut gebruikt al zijn mogelijkheden om 

een goede professionele werkrelatie op te bouwen met respect voor de privacy. 
 
9. De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut toont respect voor de 

levensovertuiging, ras en seksuele geaardheid van de cliënt en het recht om van 
daaruit eigen keuzen te maken. 

 
 
De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut in relatie tot de cliënt 
 
Houding van respect 
 
10.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut handelt in overleg en met 

instemming van de cliënt. Indien het de cliënt niet mogelijk is geheel of 
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gedeeltelijk zijn wil te bepalen is een handelen buiten diens instemming, doch dit 
in de geest van het zorg/begeleiding/behandelingsplan, aanvaardbaar  

 
11. In de onder 10 genoemde situaties legt de activiteitenbegeleider/ 

activiteitentherapeut uitdrukkelijk verantwoording af over zijn werkwijze en 
voortgang, dit tegenover cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger en het bij de 
cliënt betrokken team. 

 
12.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut is zich bewust van zijn 

machtspositie en onthoudt zich van machtsmisbruik, intimidatie en ongewenste 
intimiteiten. 

 
Omgaan met informatie 
 
13.  Als beroepskracht en als vertrouwenspersoon is de activiteitenbegeleider/ 

activiteitentherapeut verplicht tot geheim houding van vertrouwelijke informatie 
van, en over de cliënt. Zoals vermeld in de WPR (Wet Persoons Registratie) en 
WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). 

 
14.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut legt slechts die informatie vast over 

de cliënt welke nodig is voor een goede hulpverlening op het terrein van de 
activiteitensector. 

 
15.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut geeft de cliënt de mogelijkheid om 

informatie, die wordt vastgelegd,in te zien en eventueel te corrigeren. Hij ziet erop 
toe dat deze niet ter inzage wordt gegeven aan anderen dan de cliënt of diens 
wettelijke vertegenwoordiger zonder hun schriftelijke toestemming. 

 
16.  In samenwerking met andere hulpverleners of derden brengt hij alleen informatie 

over na toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger en voor 
zover relevant voor de hulpverlening. 

 
17.  Tenzij de cliënt uitdrukkelijk bezwaren heeft kan de activiteitenbegeleider/ 

activiteitentherapeut met het oog op de ontwikkeling en toetsing van het 
beroepsmatig handelen, vertrouwelijke informatie bespreken met vakgenoten, 
docenten en supervisoren. 

 
18.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut is mede verantwoordelijk voor het 

opzetten van een zorgvuldig systeem om dossiers en rapporten te bewaren en 
het inzagerecht te regelen. 

 
Hanteren van activiteiten 
 
19.  Activiteitenbegeleiders en activiteitentherapeuten dragen er zorg voor dat het 

activiteitenaanbod afgestemd is op de hulpvrager(s). Zij informeren de cliënt(en) 
over de mogelijkheden van de activiteiten en de mogelijke interpretatie daarvan. 

 
20.  In samenspraak met de cliënt maakt de activiteitenbegeleider/ 

activiteitentherapeut een opzet van een activiteitenplan, welke onderdeel kan zijn 
van een zorg/begeleidings/ behandelplan. Hij weet vooraf te verantwoorden hoe 
dit aansluit bij, en een bijdrage levert aan, de hulpvraag van de cliënt. 

 
21.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut neemt de nodige maatregelen, 

zoals grootte en samenstelling van de groep, om de eventuele schadelijke 
gevolgen of de mogelijke gevaren van materiaal, middelen of gereedschap te 
voorkomen.  

 
 
De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut in relatie tot collega's en andere 
hulpverleners 
 
22.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut is bereid tot samenwerking 

met collega hulpverleners om een goede hulpverlening mogelijk te maken. Hij is 
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bereid zijn eigen opvattingen ten aanzien van de beroepsuitoefening ter discussie 
te stellen en zijn eigen beroepsmatig handelen te toetsen aan die van collega's. 

 
23.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut is bereid een bijdrage te leveren 

aan een multidisciplinair samenwerkingsverband ter wille van een goede 
hulpverlening. Hij erkent en respecteert de aard en waarde van de bijdrage van 
de andere hulpverleners. 

 
24.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut biedt desgevraagd stagiaires de 

mogelijkheden het beroep binnen het werkveld te leren. Daarbij dient hij er op toe 
te zien dat de stagiaires werken in de geest van deze beroepscode. 

 
25.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut is bereid tot samenwerking met 

vrijwilligers en bewaakt de grenzen van het beroepsmatig handelen binnen de 
hulpverlening. Hij erkent de bijdrage aan de hulpverlening en de motieven van de 
vrijwilliger om vrijwilliger te zijn. Bewaakt het handelen van de vrijwilliger vanuit de 
beroepscode en overlegt over de onderlinge afstemming en samenwerking 

 
26.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut die aantoonbare redenen heeft aan 

te nemen dat door het hulpverleningshandelen van een collega, stagiaire of 
vrijwilliger het belang van de cliënt wordt geschaad of het vertrouwen in het 
beroep wordt aangetast, gezien vanuit de beroeps code, maakt zijn bezwaren 
kenbaar. Hij zal zijn collega daarop aanspreken en/of andere deskundige 
beroepsgenoten raadplegen. 

 
27.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut steunt collega's die nadelige 

gevolgen ondervinden doordat zij zich overeenkomstig hun beroepscode 
gedragen. 

 
 
De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut binnen een maatschappelijke 
instelling. 
 
28.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut werkt mee aan de doelstelling van 

de instelling.Hij ondersteunt de beleidsontwikkeling en de verwezenlijking 
daarvan. 

 
29.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut legt verantwoording af over zijn 

handelwijze aan het bestuur en/of directie van de instelling. Hij signaleert hoe het 
beleid overkomt bij de cliënten en maakt dit kenbaar binnen de organisatie 

 
30.  De activiteitenbegeleider/activiteitentherapeut binnen de activiteitensector 

accepteert voor zichzelf geen geschenken van cliënten. Tevens onthoudt hij zich 
van commerciële activiteiten, welke relatie hebben met de beroepsuitoefening. 
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