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Arbeidspsychologisch onderzoek  
Een arbeidspsychologisch onderzoek geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re- 
integratiemogelijkheden van een medewerker. In een arbeidspsychologisch onderzoek brengen we aspecten 
in kaart zoals capaciteiten, sterke en minder sterke (werkgerelateerde) persoonseigenschappen, 
copingvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid, aanwezige 
psychische problematiek, eventueel aangevuld met de beroepsaffiniteiten. De vormgeving van het onderzoek 
is altijd maatwerk en afhankelijk van de vraagstelling, de situatie en de mogelijkheden van de medewerker.  
 
Op basis van de geobjectiveerde gegevens die in een onderzoek worden verkregen, formuleren wij zo 
praktisch mogelijke adviezen. Zo geven wij advies over hoe iemand het beste op of richting werk begeleid kan 
worden, welke werkaanpassingen aansluiten bij de belastbaarheid van de betreffende medewerker en 
eventuele (behandel)adviezen over mogelijkheden voor verbetering of herstel.  
 
Onze rapportages kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de vormgeving van een re- integratietraject, bij 
vragen of iemand belastbaar is om zijn/haar werk te hervatten na ziekteverzuim of ter onderbouwing van een 
advies van een arbeidsdeskundige of bedrijfs- /verzekeringsarts. Een arbeidspsychologisch onderzoek kan ook 
preventief ingezet worden als uitval wegens psychische problematiek dreigt.  
 
Neuropsychologisch onderzoek 
Door neuropsychologisch onderzoek kunnen cognitieve vaardigheden zoals concentratievermogen, 
geheugen, snelheid van informatieverwerking en planning in kaart worden gebracht. Een dergelijk onderzoek 
kan onder meer van meerwaarde zijn wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblematiek of NAH (Niet 
aangeboren hersenletsel). Onze focus ligt ook bij dit type onderzoek op arbeidsmogelijkheden: in hoeverre is 
iemand belastbaar met arbeid en waarmee dient rekening te worden gehouden bij het functioneren of zoeken 
naar een geschikte functie.  
 
Onze onderzoeken zijn toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers zonder of 
met uiteenlopende psychische klachten. Het onderzoek wordt doorgaans in twee tot drie dagdelen afgerond. 
Een neuropsychologisch onderzoek is vaak erg intensief voor mensen en wordt vaak over meerdere dagen 
verspreid.  
 
Wij beschikken over de vereiste kwalificaties en onderschrijven de gedragsregels van onze beroepsvereniging 
(NIP). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website (www.hetblikveld.nl) en de website van onze 
beroepsvereniging (www.psynip.nl)  
 
Wij bieden: 

 Meer dan 20 jaar expertise in onderzoek naar psychische problematiek en arbeid 
 Overleg en maatwerk 
 Korte doorlooptijden 
 Een persoonlijke benadering 
 Korte communicatielijnen 
 Praktische en werkbare adviezen 
 Flexibiliteit ten aanzien van de onderzoekslocatie 
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Werkwijze  
Voorafgaand aan het arbeidspsychologisch onderzoek wordt de situatie besproken met de leidinggevende of 
bedrijfsarts die het onderzoek aanvraagt. In overleg met de medewerker wordt vervolgens een 
onderzoeksdatum vastgelegd. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van persoonlijke gesprekken en 
diverse, op maat samengestelde tests/ vragenlijsten. Na afloop van het onderzoek wordt het verslag in 
conceptvorm naar de medewerker verstuurd. Aangezien wij een uitgebreide rapportage opstellen, waarin veel 
persoonlijke informatie wordt opgenomen, zullen wij het volledige rapport na toestemming van de 
medewerker naar de bedrijfsarts zenden. Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van uitval 
vanwege psychische problematiek, wordt ook zonder toestemming een verkort rapport naar de bedrijfsarts 
verstuurd. De bedrijfsarts kan de belangrijkste bevindingen met de leidinggevende of personeelsfunctionaris 
bespreken. Indien het casemanagement intern wordt uitgevoerd, kan er ook voor gekozen worden dat de 
casemanager het eerste aanspreekpunt is.  
 
Voorbereiding  
Om uw onderzoeksvraag zo zorgvuldig mogelijk te kunnen beantwoorden, is het van belang om bij de 
aanmelding van het onderzoek enkele gegevens van de cliënt te verkrijgen. Naast NAW- gegevens ontvangen 
wij graag een functieomschrijving van de huidige functie en relevante informatie over de achtergrond en/of 
het functioneren van de medewerker.  
 
Wijze van aanmelden  
Een belangrijke stap in het aanvragen van een onderzoek is het bepalen van de vraagstelling. Daarbij kan 
worden gedacht aan de volgende vragen: 

 In kaart brengen van de psychische belastbaarheid en persoonskenmerken van betrokkene 
 Wat zijn de capaciteiten van betrokkene? 
 Welke aanpassingen zijn er noodzakelijk binnen het werk qua inhoud, omgeving en begeleiding? 
 Is behandeling van de klachten mogelijk en welke adviezen ten aanzien van de re-integratie kunnen 

worden gegeven? 
 
Naast de vraagstelling ontvangen wij graag relevante voorinformatie. Onderstaand overzicht kan helpend zijn 
om deze informatie aan te leveren. Indien telefonisch contact naar aanleiding van de aanmelding gewenst is, 
vernemen wij dit graag. Ook kan het voorkomen dat de uitvoerend psycholoog nog contact met de 
opdrachtgever opneemt om de casus te bespreken.    
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Gegevens opdrachtgever: 

 Naam organisatie 
 Naam opdrachtgever 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Gegevens facturatie incl. inkoopnummer  

 
Gegevens cliënt:  

 NAW-gegevens  
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Geboortedatum  
 

Achtergrondinformatie voor zover bekend, zoals (indien relevant qua bijzonderheden):  

 Scholingsverleden /  leerproblemen 
 Arbeidsverleden 
 Ongevallen 
 Huidige sociale situatie  
 Huidige woonsituatie 
 Huidige werksituatie  
 Eventuele aanwezige klachten  
 Eventuele hulpverlening (in heden of verleden)  

 

Belangrijke aanvullende informatie:  

 Is er sprake van een beperkte duurbelastbaarheid?  
 Is er sprake van weerstand, snel oplopende spanningen of een verhoogd risico op agressie?  
 Is er sprake van beperkingen ten aanzien van lezen of schrijven?  
 Is er sprake van doofheid of slechtziendheid?  
 Is het inzetten van een tolk wenselijk / noodzakelijk?  

 
 
 


