
uit het werkveld

HET BLIKVELD
is gespecialiseerd in het
uitvoeren van psychologische 
en neuropsychologische 
onderzoeken

SUZANNE LEEUWENBURGH (36) 
woont samen met haar partner 
en kinderen in Utrecht.

Sinds wanneer is Het Blikveld actief?
Begin 2012 heb ik samen met een oud collega Het 
Blikveld opgericht. Daarvóór hebben wij gezamen-
lijk in loondienst gewerkt bij een arbeidspsycholo-
gisch onderzoeksbureau. 

Waarom bestaan jullie als organisatie?
Ten eerste omdat er mensen zijn die vanwege 
belemmeringen (tijdelijk) niet of niet volledig kun-
nen deelnemen aan het arbeidsproces. Indien er 
sprake is van verzuim, dient zowel de werkgever als 
de werknemer mee te werken aan een optimale 
re-integratie, zoals vastgelegd in de Wet Verbete-
ring Poortwachter. Ook voor de mensen die onder 
de Participatiewet vallen, geldt een sollicitatie-
verplichting. We kunnen echter niet van iedereen 
een zelfde bijdrage verwachten. De maatschappij 
vraagt veel van mensen, zeker van mensen die te 
kampen hebben met een psychische, verstande-
lijke of neuropsychologische beperking. Het is dan 
ook belangrijk om deze beperkingen in kaart te 
brengen zodat we weten waar we deze mensen 
mee kunnen belasten, wat we van hen mogen 
verwachten en welke begeleiding passend is. 

Naast de behoefte aan onze dienstverlening, 
speelt ons enthousiasme, onze klantgerichte 
dienstverlening en onze persoonlijke benadering 
een rol in ons bestaansrecht. We besteden tijd aan 

het opbouwen van een vertrouwensband met de 
cliënt, benaderen hen op rustige en invoelende 
wijze, en zijn transparant in onze communicatie en 
werkwijze. Op deze manier komt de cliënt het bes-
te tot zijn/haar recht en durft hij/zij openheid te ge-
ven over kwaliteiten en kwetsbaarheden. Pas dan 
kunnen we een goed advies geven over (de weg 
/richting) arbeid en arbeidsmogelijkheden. 

Door wie worden jullie ingeschakeld?
Door bedrijfsartsen, HR afdelingen, re-integratiebe-
drijven, gemeenten en sociale werkvoorzieningen .

Welke interventies zetten jullie in? 
Het Blikveld is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
psychologische en neuropsychologische onder-
zoeken, waarbij in het advies altijd de focus ligt 
op arbeidsmogelijkheden. Middels een onder-
zoek brengen we de beperkingen én kwaliteiten 
in kaart, waarna we zo concreet mogelijk advies 
geven over mogelijkheden én noodzakelijke be-
geleidingsbehoefte en aanpassingen in werk. Ook 
nemen we andere belangrijke levensterreinen 
mee in ons advies, zoals behandeling, coaching, 
praktische hulpverlening en sociale activering.

Naast de onderzoeken bieden wij loopbaan be-
geleiding, kortdurende interventie op basis van 
cognitieve gedragstherapie en e-coaching. 
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Relax
Hardlopen geeft mij enorm 

veel rust en energie. 
Daarnaast relax ik ook door 

heerlijk te eten, een wijntje te 
drinken of uit eten te gaan 

met vrienden. 



Hoe loopt het proces van 
aanmelding tot oplevering van het 
arbeidspsychologisch rapport?
Na de aanmelding nemen we con-
tact op met de opdrachtgever om 
de aanleiding voor het onderzoek 
te bespreken en denken we mee 
met het formuleren van een spe-
cifieke vraagstelling. Indien nodig 
nemen we contact op met een 
leidinggevende om meer zicht te 
krijgen op de huidige situatie. Ver-
volgens nodigen we de cliënt te-
lefonisch uit voor het onderzoek, 
zodat we uitleg kunnen geven over 
het onderzoek en de werkwijze. Op 
deze manier heeft de cliënt ons ook 
al kort gesproken. Met de schriftelij-
ke uitnodiging die volgt, sturen we 
vaak al vragenlijsten mee, zodat de 
onderzoeksdag zelf minder intensief 
is voor de cliënt. Op de onderzoeks-
dag starten we met een uitgebreid 
intakegesprek, waarna het testpro-
gramma wordt opgesteld. Dit pro-
gramma is maatwerk en voor iede-
re cliënt anders. Het kan bestaan 
uit capaciteitentesten, vragenlijsten 
(om klachten, persoonlijkheidsken-
merken en coping stijlen in kaart 

te brengen), neuropsychologische 
testen (bijvoorbeeld ten aanzien 
van concentratie, geheugen, 
planning, verwerkingssnelheid) en 
beroepskeuze vragenlijsten. Aan 
het einde van het onderzoek (dat 
doorgaans op één of twee dagen 
wordt afgenomen) volgt een afslui-
tend gesprek met de cliënt, waarin 
de bevindingen van het onderzoek 
en het advies worden doorgespro-
ken. Ook wordt dit alles in een uit-
gebreid rapport weergegeven. Het 
is voor ons belangrijk om het rapport 
op een manier te schrijven dat zo-
wel opdrachtgever als cliënt be-
grijpt wat er staat en dat zij prakti-
sche handvatten aangereikt krijgen 
waarmee zij verder kunnen. 

Wat is een verschil tussen een ar-
beidsdeskundig onderzoek en een 
arbeidspsychologisch onderzoek?
Er zitten de nodige overlappingen 
tussen beide soorten onderzoeken. 
Een arbeidspsychologisch onder-
zoek gaat vaak vooraf aan een 
arbeidsdeskundig onderzoek. In 
een arbeidspsychologisch onder-
zoek ligt de nadruk op de persoon 
en diens kwaliteiten en kwetsbaar-

heden. Er worden kaders en rand-
voorwaarden geschetst die voor 
deze persoon belangrijk zijn om ar-
beid duurzaam vol te kunnen hou-
den. Daarbij wordt altijd rekening 
gehouden met de functieomschrij-
ving. Een arbeidsdeskundig onder-
zoek richt zich vervolgens meer op 
de vertaalslag naar de specifieke 
werkplek van deze persoon. Ook 
kan de arbeidsdeskundige binnen 
het bedrijf (spoor 1) of buiten het 
bedrijf (spoor 2) kijken naar andere 
passende arbeid.

In welke regio’s zijn jullie actief?
Hoewel onze opdrachtgevers 
hoofdzakelijk in de regio Brabant, 
Utrecht, Gelderland en delen van 
Noord-Holland actief zijn, werken 
we landelijk.

En door wie worden jullie graag in 
de toekomst ingeschakeld?
Voor ons draait het om de mensen 
die wij zien en de meerwaarde die 
wij kunnen bieden in het proces 
waarin zij zich bevinden. Dit geldt 
zowel voor werknemer als voor 
werkgever. Veel minder belangrijk is 
vanuit welke organisatie de onder-
zoeken bij ons worden aangemeld. 

Op 5 juli reden de renners van de tour vol adrenaline de stad uit, 
maar Utrecht heeft er een zeer RELAXTE rijder bij! 2322
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vervolg

Als Field Sales Technieker Coca-Cola werk ik in en rond 
de stad Utrecht. Ik verhelp storingen aan apparatuur 
van Coca-Cola. Met een werkbus vol gereedschap is 
het soms een uitdaging om binnen het centrum van 
A naar B te komen en parkeren kost mijn werkgever 
een vermogen. 

UTRECHT een fietsstad bij uitstek en met de Tourstart in 
het vizier, ontstond bij mij vorig jaar het idee: 

“Ga toch FIETSEN”. 
Ik schreef een onderbouwd plan, mijn vrouw zette 
alles in een kleurrijke presentatie, mijn chef raakte 
enthousiast en het idee kwam bij de hoogste bazen 
terecht.

Eindstand: 
‘de eerste Coca-Cola service-bakfiets is een feit!’

Op 4 juli jongstleden (de dag vóór de tourstart) kon ik 
de fiets ophalen bij de leverancier en sindsdien heb 
ik al vele kilomters gemaakt. Geen gezoek meer naar 
parkeerplaatsen, geen gevloek meer omdat ik om 
moet rijden, maar fluitend aan het werk, op de fiets! 
Gereedschap in de bak, soms even terug naar huis, 
waar mijn bus staat, om een specifiek onderdeel te 
halen...maar ach als dat het is....!

Hans van Genderen
Field Service Technician - CCE Nederland

pak ik de

als het even


