Tool arbeidsdeskundige beoordeling
PSA nu online
Psychosociale arbeidsbelasting
(PSA) is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste ziekteverzuimoorzaken in Nederland en is daarom voor
arbeidsdeskundigen een belangrijk
thema. De ‘Tool arbeidsdeskundige
beoordeling psychosociale arbeidsbelasting’ helpt arbeidsdeskundigen, werknemers en werkgevers
om de problematiek goed in beeld te
krijgen. De tool staat inmiddels
online en is voor iedereen toegankelijk.
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‘Danish Psychosocial Work Environment
Questionnaire’ (DPQ). Onderzoeker Femke
Abma: “De DPQ is gebaseerd op bestaande
wetenschappelijke methoden, maar het
voordeel is dat het instrument vrij recent
volledig werd geüpdatet en nu volledig is
afgestemd op de huidige werksituatie.”
Vertaald en aangepast aan de Nederlandse
situatie, heeft een groep arbeidsdeskundigen en experts uit aanpalende beroepsgroepen zich over de vragenlijst gebogen.
Uiteindelijk ontstond zo een goede basis om
de tool verder te ontwikkelen. .

Hoe werkt de tool?
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zen is. Worsch onderscheidt twee stappen in dat proces. De eerste stap is
het loslaten van het onbereikbare doel, het minder belangrijk maken. Dat
haalt weliswaar de scherpe randen van de spijt eraf, maar is op zich niet
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rijke) doelen, is daarom evenzeer noodzakelijk voor een vernieuwd perspec-

ming van de tool betrokken.

tief. Een perspectief dat daarmee hoop biedt en hoop doet leven en leven is
bewegen. Het is sociaal psychologisch onderzoek pur sang, dat met vaak
prachtige en inventieve experimenten algemene processen blootlegt en
daarom ook zo fascinerend is. Dit proces van doelen stellen, verliezen en
weer oppakken, waar Wrosch onderzoek naar doet, zijn algemene processen, gedragsprincipes, die ook op andere terreinen een rol spelen. Zo ook in
re-integratie. Of dat nu om mensen in de bijstand, of met een beperking
gaat, of om mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn geraakt. Je kunt je
alles voorstellen dat bij herhaalde afwijzing en afschaling van doelen, de
geraniums steeds dichterbij komen. In het integratief gedragsmodel dat de

Vincent Braun, programmamanager
AKC over de tool:
Vanuit AKC hebben we er heel bewust
voor gekozen de tool te laten digitalise-

verschillende activiteiten in een re-integratietraject met elkaar in verband
brengt, is het haalbare perspectief de startmotor die de persoon in beweging
zet. Het zoeken en vinden van bereikbare doelen waarvan de persoon zegt,
dat vind ik belangrijk, dat past bij mij, is de sleutel in de kunst van reintegratie.

ren en zo voor iedereen beschikbaar te
maken. Daarbij hebben we er op gelet dat
de tool intuïtief werkt en laagdrempelig
is in het gebruik. AKC hoopt dat methodisch en evidence based werken hand in
hand gaan met gebruiksgemak en dat de
tool veel gebruikt wordt.
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