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Vacature Onderzoekspsycholoog Arbeid & Gezondheid in Utrecht 
 
Dynamische, professionele organisatie op het gebied van psychologie werkvitaliteit/Arbeid & 
Gezondheid met interessante opdrachtgevers en dito cliënten, zoekt psycholoog binnen dit 
werkveld. Minimaal 3 jaar werkervaring, vele opleidingsmogelijkheden. 
 

Onderzoekspsycholoog bij BirdView 
 
BirdView is een psychologisch en psychiatrisch expertisecentrum gericht op de zakelijke markt. 
BirdView staat voor onafhankelijke expertises gericht op de mens in zijn of haar werkcontext.  
De onderzoeken die wij uitvoeren hebben als doel duidelijkheid en handvatten te bieden voor 
duurzame inzetbaarheid in werk. Wij dragen daarbij graag een positieve visie uit, waarbij wij binnen 
onze expertises nadrukkelijk op zoek gaan naar mogelijkheden in werk. 
 
Wij zien mensen (zowel werknemers of zelfstandigen) die zijn uitgevallen, of dreigen uit te vallen van 
werk vanwege psychische klachten of waarbij sprake is van loopbaanvragen. Tevens gaat aandacht uit 
naar waarden binnen het werk om het werk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van 
het individu. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers en diverse overheidsinstellingen. 
Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of 
bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een 
expertise indienen.  
 
Per direct zijn wij op zoek naar een (bij voorkeur ervaren) Onderzoekspsycholoog die minimaal … 
dagen/uur per week beschikbaar is. De Onderzoekspsycholoog is breed inzetbaar en beschikt over een 
arsenaal aan onderzoekstechnieken. Hierbij richt hij/zij zich onder andere op neuropsychologisch- en 
psychologisch onderzoek, op het gebied van arbeidsvraagstukken. De Onderzoekspsycholoog schetst 
een zo betrouwbaar en compleet mogelijk beeld over het huidige functioneren op neuro- en 
arbeidspsychologisch gebied. Hierbij brengt hij/zij de belemmeringen, maar zeker ook mogelijkheden, 
wensen en waarden in werk in kaart.  
Bij multidisciplinaire onderzoeken werkt de onderzoekspsycholoog samen met één van onze 
psychiaters en/of arbeidsdeskundigen.  
 

Werkzaamheden 
• Uitvoeren van neuropsychologisch- en arbeidspsychologisch onderzoek op het gebied van 

arbeid; 

• Communicatie met bedrijfsartsen, werkgever en/of medisch adviseurs; 

• Opstellen van rapportages voor opdrachtgevers, verzekeringsartsen/ en bedrijfsartsen om te 
komen tot optimale benutting van arbeidsmogelijkheden; 

• Samen met de cliënt knelpunten en helpende factoren in kaart brengen bij complexe 
vraagstukken. 

 

Overige mogelijkheden  
• Wij geven masterclasses over verschillende toestandsbeelden, zoals burn-out of ASS, waarbij 

wij de diepte ingaan met bijvoorbeeld bedrijfsartsen, HR-medewerkers, werkgevers of andere 
geïnteresseerden.  

• Geven van trainingen/masterclasses bij organisaties op o.a. het gebied van 
diagnostiek/bepaalde toestandsbeelden zoals burn-out of ASS;  
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Wat wij vragen 
• Een masteropleiding Psychologie 

• Bij voorkeur Registerpsycholoog NIP/Arbeid en gezondheid of bereid deze registratie te halen  

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring gericht op herstel van functioneren in de werkcontext 

• Bekend met en ervaren in het toepassen van psychologische interventies gebaseerd op 
cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie 

• Gedegen kennis van psychodiagnostiek 

• Een flexibele, oplossingsgerichte, productieve en klantgerichte instelling  
 

Wat wij bieden 
• Een professionele en collegiale werkomgeving met aandacht voor ontwikkeling en kwaliteit; 

• Een centraal hoofdkantoor met diverse ondersteunende functies in Utrecht; 

• Ondersteuning van de werkprocessen o.a. d.m.v. automatisering; 

• Locaties over het hele land; 

• De mogelijkheid tot het behalen van de A&G registratie bij onze A&G Campus; 

• Zowel fulltime, deeltijd (minimaal 3 dagen) als freelance behoort tot de mogelijkheden; 

• Gedegen inwerktraject 
 

A&G Campus 
Ascender is ervan overtuigd dat de A&G psycholoog dé interventionist is, die medewerkers het best 
kan helpen om duurzaam en vitaal aan het werk te zijn. Dat is de reden dat wij het opleiden en 
begeleiden van psychologen naar de A&G registratie van groot belang achten. Daarom hebben wij de 
A&G Campus opgericht, een opleidingsinstituut voor de (toekomstige) Arbeid en Gezondheid 
psycholoog. De A&G Campus van Ascender biedt geaccrediteerde unieke en innovatieve cursussen en 
streeft naar een community waar psychologen elkaar ontmoeten en de nieuwste inzichten met elkaar 
kunnen delen. 
 

Interesse?  
Voldoe jij aan de gevraagde voorwaarden en spreekt de werkomgeving je aan? Dan zien we jouw 
sollicitatie graag tegemoet! Je kunt reageren door je curriculum vitae en motivatie te mailen naar 
w.boom@ascender.nl t.a.v. Wendelien Boom. Wil je eerst meer informatie dan kun je ook mailen naar 
dit adres.  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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