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Vertrouwen is een essentiële voorwaarde
voor counselling. De counsellor is gebonden
aan een ethische code die hem verplicht het
besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim
te houden, ook wanneer het counsellingstraject
betaald wordt door een derde partij, zoals een
werkgever, een reïntegratiebedrijf of een arbodienst.

