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Wat was de aanleiding voor het visiestuk?
‘Van NIP-directeur Linde Gonggrijp kreeg ik de vraag voorgelegd 

hoe we de A&O-psycholoog meer op de kaart zouden kunnen 

zetten. Mijn eerste suggestie was om een heldere visie op papier te 

zetten, en die ligt er nu. Een van de bevindingen in het stuk is dat 

wetenschappers onvoldoende in contact komen met de praktijk en 

dat praktijkmensen relatief weinig wetenschappelijk onderzoek 

lezen. Om daar verandering in te brengen, zou het NIP een make-

laarsrol moeten vervullen, om op die manier de dialoog te facilite-

ren. Want de belangrijkste rol van het NIP is te zorgen voor het 

continu updaten van het vakmanschap van haar leden. Er wordt 

enorm veel onderzoek gepubliceerd, maar de kunst is om dat in 

hapklare brokken naar de praktijk te vertalen, wat mede een 

verantwoordelijkheid van de wetenschappers is.’

Is dat een taak die het NIP meer zou moeten stimuleren?
‘Wetenschappers zouden gratis lid kunnen worden, in ruil voor een 

bijdrage aan kennisontwikkeling bij practitioners. Er zijn wel 

onderzoekers die optreden in bijvoorbeeld NIP-webinars, maar dat 

moeten er veel meer zijn. En bij die kennisoverdracht is het belang-

rijk om af te wisselen tussen digitaal en persoonlijk contact, dus 

alleen een platform op internet is niet genoeg. Het ‘Huis van de 

Psychologie’, wat het NIP beoogt te zijn, zou invulling kunnen 

krijgen door dat fysieke deel te faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm 

van huiskamergesprekken. Zorg dat je de goede gesprekken met 

elkaar voert en zorg dat het ook ergens toe leidt, in de vorm van 

nieuwe kennis of business. Daarom is het belangrijk dat je bij die 

gesprekken ook potentiële opdrachtgevers uitnodigt, klanten, 

organisaties voor wie je de kennis ook echt ontwikkelt. Die netwerk-

vorming vind ik erg belangrijk en ik pleit er dan ook voor dat het NIP 

zich meer inzet om dat mogelijk te maken.’

A&O in de 
 schijnwerpers
Schatkist vol empirisch verkregen kennis moet open

In de huidige samenleving is de Arbeids- en Organisatiepsychologie onvoldoende 
zichtbaar. Ook binnen de beroepsvereniging zelf moet de kennis en kunde van de 
sector A&O meer voor het voetlicht worden geplaatst. Dat stelt Aukje Nauta in het 
visiestuk ‘A&O psychologie in beeld’, een strategische impuls die zij schreef in 
opdracht van het NIP. Ze licht de belangrijkste punten uit het document toe.

Wat moet – kort samengevat – de visie, de missie en de 
strategie van het NIP zijn om de A&O-psychologie 
zichtbaarder te maken?
Door onze A&O-kennis in te zetten, bijvoorbeeld de kennis van onze 

methodieken en interventies, kan het welzijn en het functioneren 

van mensen in organisaties sterk worden verbeterd. De missie van 

het NIP is wat dat betreft drieledig: je moet op allerlei manieren 

werken aan het vakmanchap van A&O-psychologen, je moet de 

kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen en je moet de 

A&O-psychologie zo sterk mogelijk profileren bij alle mogelijke 

stakeholders zoals arbeidsorganisaties, werkgeversorganisaties, 

vakbonden en de politiek. Want vooral op een hoger beleidsniveau 

luistert men hoofdzakelijk naar economen en juristen, maar het 

geluid van de psychologie moet sterker gehoord worden. Bijvoor-

beeld door aan te haken aan iets wat in Engeland populair is, het 

Behavioural Insights-denken, op een slimme manier het gedrag van 

mensen beïnvloeden als wetten en regels of financiële prikkels geen 

uitkomst meer bieden. Dat is juist ons vak en dat mogen we wel 

meer van de daken schreeuwen. Het NIP kan helpen bij het versprei-

den van opinies door bijvoorbeeld een lijst met psychologen paraat 

te hebben, zodat media direct het NIP bellen als ze iemand zoeken 

om iets te duiden vanuit zijn of haar specialisatie.

In het visiestuk doe je de suggestie om te focussen op 
jaarthema’s. Wat stel je je daarbij voor?
Kies een duidelijk, wervend onderwerp waar we als A&O’ers op in 

willen zetten, zodat je niet met hagel schiet. Vergelijk het met de 

beweging ‘Het roer moet om’, breed gedragen onder huisartsen, 

tegen de toenemende almacht van zorgverzekeraars. Psychologen 

kunnen bijvoorbeeld een speerpunt maken van de gevolgen van 

robotisering, waardoor menswaardig werk onder druk komt te 

staan. Als je steeds zo’n thema kiest zegt het mensen meer dan als 

je de psychologie in zijn algemeenheid probeert te profileren. Dat 

thema kan ook breder dan A&O worden getrokken, kan gaan over 

de samenleving als geheel, die vanwege robotisering en technologie 

steeds minder cohesief wordt, die steeds meer een wij/zij-karakter 

krijgt. Gebruikmakend van de kennis die binnen ons vakgebied 

aanwezig is, zouden we de vraag kunnen opwerpen hoe je meer 

empathie in die samenleving brengt.

Kunnen de andere sectoren binnen het NIP ook profi-
teren van een sterkere profilering van de sector A&O?
Heel veel problemen waar klinisch psychologen of K&J-psychologen 

tegenaan lopen, worden veroorzaakt door dingen die spelen op het 

werk of tijdens de studie. Door A&O-psychologie in hun praktijk te 

integreren, krijgen zij ook meer begrip voor de vraagstukken van hun 

cliënten. Een derde van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

heeft mentale oorzaken, dus er moet gewoon een goede samenwer-

king zijn tussen klinisch psychologen en hun A&O- collega’s. Als 

A&O’ers moeten we een uitnodiging naar onze vakgenoten doen 

uitgaan om onze kennis te delen, en vice versa. Daar kunnen speciale 

dagen voor worden georganiseerd. Het gaat er daarbij niet puur om 

dat A&O zichtbaarder wordt, maar om het besef dat we samen een 

nog sterker vakgebied kunnen vormen. 

A&O is een tamelijk versplinterd vakgebied, schrijf je. Wat 
is desalniettemin de bindende factor onder A&O’ers? 
Dat het ons allemaal gaat om het welzijn van de mens in de context 

van werk, dat is overkoepelend . Een bindend thema kan zijn het 

signaleren van iets wat dat welzijn bedreigt, zoals werkstress of 

discriminatie. Als je met z’n allen zo’n thema oppakt, kan dat de 

hele goegemeente en de stakeholders overtuigen van de meerwaar-

de van A&O.

Tot slot: wat moet het NIP als eerste oppakken om 
handen en voeten te geven aan dit visiestuk?
Het zou goed zijn als we een werkconferentie organiseren waarbij 

we zoveel mogelijk A&O-psychologen, maar ook andere psycholo-

gen en potentiële stakeholders uitnodigen om de belangrijkste 

punten uit dit document te bespreken en afspraken te maken over 

wie waarop intekent om tot acties te komen. Ik wil daarbij vooral de 

A&O-wetenschappers vragen hun rol te pakken om ervoor te zorgen 

dat hun collega’s in de praktijk levenslang hun vakmanschap blijven 

ontwikkelen. Dat goede gesprek zou al een heel mooi begin zijn.

Lees het gehele visiestuk op www.psynip.nl/actueel/nieuws/2017/

nieuwe-strategische-focus-op-ao/

Door: Jeroen van Goor

Aukje Nauta is organisatiepsycholoog, 

gepromoveerd op conflicthantering.
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