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Le Blanc opvolger van Zijlstra 
Kwaliteit blijft voorop staan onder nieuwe voorzitter A&O 

Fred Zijlstra heeft afscheid genomen als voorzitter van A&O. Hij was een warm pleitbezorger van 
meer kwaliteit in de Arbeids- en Organisatie psychologie en wilde de kloof tussen wetenschap en 
praktijk dichten. Hij heeft een goede aanzet gegeven en zijn opvolger Pascale Le Blanc pakt deze 
handschoen verder op. 

In 2006 werd Zijlstra voorzitter. “Ik had net lang in het buitenland gezeten toen ik hiervoor werd 
benaderd. Het leek mij een goede kans om in Nederland mijn netwerk weer op te bouwen”. Hij wilde 
bovendien niet alleen met zijn eigen werk bezig zijn, maar ook met de algemene zaak. “Deze 
bestuursfunctie vond ik een leuke uitdaging. En ik hoop dat mijn opvolger Pascale evenveel plezier 
heeft in haar functie als ik de afgelopen jaren heb gehad”. 

Opvolger Pascale Le Blanc is universitair hoofddocent organizational behaviour bij de groep human 
performance management aan de technische universiteit Eindhoven. Zij volgt Zijlstra nu voor de 
tweede keer op. Eerder deed zij dat bij Newsletter of the European Association for Work & 
Organizational Psychology (EAWOP).  “Ik doe het heel erg graag. Ik werd hiervoor gevraagd op een 
punt in mijn carrière dat voor mijn gevoel bestuurlijke ervaring iets toevoegt aan mijn dagelijks werk. 
Ik kan er veel van leren en voel me sterk verbonden met de beroepsgroep. Ik heb binnen de 
universiteit bestuurlijke ervaring opgedaan, maar vind het fijn nu eens daarbuiten te kijken. Ik zie het 
als een mooi uitstapje om meer zicht te krijgen op de praktijk. Juist met de verschillende sectoren 
binnen A&O is het leuk om in de breedte te kijken waar collega's mee bezig zijn en om mee te 
denken over hoe we de beroepsgroep zichtbaarder maken. Bovendien zit ik op de universiteit bij de 
sectie technische bedrijfskunde en vind ik het nu heel leuk om me in deze functie in mijn eigen 
bloedgroep te bewegen”.  

Terugkijken 
De afgelopen zeven jaar onder leiding van Zijlstra zijn er wat personeelswijzigingen geweest en is de 
werkwijze aangepast bij Arbeid en Organisatie. “We hebben prioriteiten gesteld in beleidsthema’s 
met bijbehorende activiteiten en we zijn projectmatiger gaan werken. Daarnaast is het 
academiseringstraject ingezet. Dat was belangrijk. Toen ik in 2006 begon, constateerde ik een 
enorme kloof tussen de wetenschappelijke en de praktische A&O-psychologie. Deze verschillende 
psychologen kwamen elkaar ook niet veel meer tegen. Veel academici waren geen waren geen lid 
van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en er was minder aandacht voor vakliteratuur. 
Het meeste was toen ook in het Engels, dus heb ik er met de redactie van het blad Gedrag en 
Organisatie voor gezorgd dat daar meer Nederlandse publicaties aandacht kregen en een online 
abonnement werd onderdeel van het lidmaatschap van NIP A&O. Wie het liever op papier kreeg, 
betaalde een kleine meerprijs. Het maakte inzichtelijk wat het NIP voor de beroepsgroep kon 
betekenen en het hielp de psychologen om op de hoogte te blijven”. 
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Le Blanc ziet die kloof nog steeds en ziet het dichten ervan ook als één van de belangrijkste doelen 
voor de toekomst. “Ik wil de wetenschap en de praktijk nog dichter bij elkaar krijgen. Er mag veel 
meer kruisbestuiving zijn. Ik merk nu dat de houding nog heel erg is 'dat NIP is er voor de praktijk, 
maar er kan veel meer gedaan worden met de universitaire A&O psychologen”. 

Visie 
Zijlstra: “Voordat ik kwam was het NIP A&O naar binnen gericht. Het ging toen vaak over materiële 
belangen, zoals een goede cao, en ik verwachtte meer van een academische beroepsvereniging. Het 
vakgebied moest voorop staan, de belangen van de psychologie en niet van de psychologen. Als je 
laat zien wat het vak kan betekenen voor de maatschappij, help je ook de beroepsgroep”.  

Le Blanc heeft net als Zijlstra een duidelijke visie voor de toekomst. Een kleinere kloof tussen 
wetenschap en praktijk, duidelijker kwaliteitseisen en meer algemene bekendheid voor de 
beroepsgroep. Zij vindt het als voorzitter belangrijk om te horen wat uit de verschillende secties van 
A&O komt, maar zal haar eigen ideeën niet uit het oog verliezen. "Ik weet waar ik heen wil. Maar dat 
bereik ik niet alleen. Ik wil goed weten wat het veld mist en doe een sterk beroep op de leden om 
mee te denken over hoe we hogere doelen kunnen bereiken. Wat kan het NIP voor ze betekenen, 
maar ook wat kunnen zij voor ons betekenen. Ik vind het een gemiste kans dat de universitaire A&O 
psychologen nu aan de kant blijven staan. Zij kunnen bijvoorbeeld cursussen verzorgen voor de 
accreditatie van leden voor het register A&O Psycholoog.  

Kwaliteit 
Zijlstra is blij dat zijn opvolger op de ingezette lijn doorgaat om de kloof tussen academici en de 
praktijk verder te dichten. Hij hoopt dat A&O over zeven jaar nog steeds een belangrijke rol speelt 
binnen het NIP en een open en dynamische vereniging blijft. “Het huis van de psychologie, dat is 
belangrijk. De maatschappij moet weten waar wij voor staan en het moet duidelijk zijn wat ons 
vakgebied daarin kan betekenen”. Le Blanc vult aan: “Ik wil de A&O psycholoog ook maatschappelijk 
op de kaart zetten. Het vak raakt het dagelijks leven van mensen op vele vlakken en dat mag best wat 
meer aandacht krijgen”.  

Voor de kwaliteitsslag heeft Zijlstra een goede aanzet gegeven. Het register voor A&O Psycholoog is 
een vervolg daarop en een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het vakgebied. De leden 
moeten kwaliteit leveren en het register is een kwaliteitskeurmerk. Belangrijk is ook het component 
van herregistratie iedere vijf jaar. Leden worden zo verplicht om op de hoogte te blijven van het 
vakgebied. Daar wordt je op getest bij de herregistratie. Een vergelijkbaar systeem bestaat al in de 
medicijnwereld en in de advocatuur. “Voor ik voorzitter werd, verbleef ik lange tijd in Engeland. Daar 
hadden ze dat systeem al en dat speelde wel mee in mijn achterhoofd bij het opzetten van dit 
register. We scheiden de bokken en de schapen en maken beunhazen en kwakzalvers zichtbaar. Veel 
mensen noemen zich arbeidspsychologen en proberen een graantje mee te pikken. Met het register 
heb je de middelen om die op te sporen en eruit te halen”, aldus Zijlstra. 

Hoogtepunt 
De presentatie van het register was wel mijn hoogtepunt als voorzitter. Daar hebben we hier met zijn 
allen keihard aan gewerkt. Het is het waard geweest. Het is een mijlpaal. Je ziet nu al dat werkgevers 
die opdrachten uitzetten als eis opnemen dat de opdrachtnemer, de A&O-psycholoog gecertificeerd 
moet zijn.  
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Het register kwam er niet zonder slag of stoot. De groep Arbeid en Gezondheid had al een 
vergelijkbaar register met 150 geregistreerde psychologen. Zij hebben zich overdonderd gevoeld en 
waren bang dat ze werden opgegeten door een groter register. Dat was nooit onze bedoeling en ik 
vond dat jammer. Een register van 150 mensen is nu eenmaal niet zo stevig als eentje met 1500 
mensen. Het was even lastig, maar is nu wel geaccepteerd. Het is ook goed dat mijn opvolger veel 
ervaring heeft in Arbeid en Gezondheid, zij voelt dat veld goed aan. “Het helpt ook dat de A&G 
voorzitter ook bij de Technische Universiteit Eindhoven werkt. Dan zoek je elkaar gemakkelijker even 
snel op. Ik besef wel dat er een bepaalde historie is met oud zeer. Er ligt een erfenis, maar dat is voor 
mij een uitdaging. Ik wil ervoor zorgen dat niemand afhaakt, we moeten als A&O een front vormen”, 
reageert Le Blanc. 

Zijlstra over Le Blanc 
Professioneel kent Zijlstra zijn opvolger goed. “Zij heeft een goede reputatie, gevoel voor de praktijk 
en hart voor de zaak. Een sympathiek persoon met open blik, niet bang voor nieuwe uitdaginging. Ze 
heeft bestuurlijke ervaring en is eerlijk open en oprecht. Dat heb je wel nodig in deze functie. Je moet 
beleid formuleren met de rest van het bestuur en dat verkopen. Je moet niet bang zijn voor een 
uitdaging en bij tegenwind je denkbeelden blijven verkondigen”. Tips voor zijn opvolger wil Zijlstra 
niet geven, hij heeft alle vertrouwen in haar en wil niet over zijn graf regeren. Hij vindt het belangrijk 
dat nu eens een vrouw als voorzitter is gekozen, voor de evenwichtigheid.  

“Ik dacht al wanneer komt ie”, lacht Le Blanc. “Hier op de universiteit zit ik ook in een 
mannenwereld. Ik vind dat wel grappig en ik probeer er gebruik van te maken. Je bent uniek, het valt 
meer op als je iets zegt of doet, mensen spreken je sneller aan en daar kun je je voordeel mee doen. 
Ik ben niet iemand die meehuilt met de wolven in het bos en klaagt over vrouw zijn in een 
mannenwereld, ik profiteer ervan”.  

Le Blanc over Zijlstra 
Over haar voorganger zegt Le Blanc: “Fred is internationaal en nationaal gerespecteerd en heeft 
grote ervaring op het vakgebied, ook op Europees niveau. Hij heeft een duidelijke visie waar hij heen 
wil met het vak, de beroepsgroep en de opleiding. Hij werkt nu mee aan het opzetten van een 
internationale master A&O psychologie. Hij heeft een groot hart voor het vak en een duidelijk idee 
om er meer van te maken. Hij gaat gelukkig niet weg bij het NIP en blijft nog een jaar lid van het 
algemeen bestuur". Gaat Le Blanc hem dan nog een keer opvolgen? "Ik denk het niet, ik heb het te 
druk op mijn werk om twee bestuursfuncties erbij te doen. Maar ik heb wel heel veel zin in dit 
voorzitterschap".  

Visie en drive hebben beide gemeenschappelijk. "Dat klopt en daar hebben we het in het verleden 
ook over gehad. Ik denk wel dat ik mede daarom voor deze functie ben gevraagd. Bij mijn afscheid, 
maar dat is voorlopig nog niet, hoop ik dat de mensen zich mij herinneren als iemand met een 
duidelijke visie en met een oor voor wat leden zeggen. Ik probeer de  dialoog open te houden en in 
overleg te blijven en niet van bovenaf te dirigeren. Ik streef naar betere kwaliteit en zichtbaarheid 
van de beroepsgroep in samenspraak en samenwerking met de leden”. 

2013, Elske Koopman 


