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De visie van Mark Savickas
op loopbaanbegeleiding

•voorJongeren
Op 23 novem ber 2011wa s de Ame rikaan Mark Savickas

in ons land t er gelege nheid van de confere ntie Wiens

verhaal telt ?, georganiseerd aan de Haagse Hogeschool.

Savickas is mondiaal een van de belang rijkste experts en

leidende figuren op het gebied van loopbaanontw ikke

ling. Hij schreef120 invloedrijke artikelen en hoofdstukken

en gaf vijfhonderd presentaties aan wetenschappers en

professionals op het gebied van loopbaanontwikkeling en

-begeleiding. Hij is redacteur van verschillende toonaan

gevende wetenschappelijke tijdschriften op het vakgebied

en ontving een aantal belangrijke onderscheidingen. Ik

was in de gelegenheid hem t e interviewen en vroeg hem

hoe hij denkt dat j ongeren begeleid moeten worden bij de

ontwikkeling van hun loopbaan. Hier is aan de hand van

een geluidsopname een samenvatti ng van zijn antwoord.

Savickas maakt onderscheid t ussen dr ie vormen van loop

baandi enstverlening die alle drie waa rdevol zij n en elkaar

aanvullen. In de eerste plaats is er de beroepskeuzebege

leidin g (Vocat ional Guida nce). Hierbij w orden de kenmer

ken van de j ong ere in kaart gebracht met behul p van t ests

die een beeld geven van de capacitei te n, inte ressesen

persoonl ij kheidstrekken. De begeleider vervult de rol van

gids. Op basis van expe rt ise en informatiesystemen zoekt

hij op leidingen en beroepe n die passen bij de persoon.

Hij geeft een duidelij k advies of helpt bij het maken van

een keuze. De tweede vorm isloopbaanonderwijs (Career

Educatio n). Deze dien stverlening gaat meer uit van de

eigen beleving van de jongere en richt zich op de geleide

lijke ontwikkeling van een positieve houding en construc

tief gedrag te n opzichte van de eigen toekomst in de

maatschappij.Gestructureerde programma's bevorderen

de loopbaanr ijpheid. Deze programma's bestaan bijvoor

beeld uit lessen over de we reld van het werk, excursies en

trainin gen in het maken van keuzes.Jongeren worden zich

hierdoo r gaandeweg meer bewu st van hun eigen inv loed

op hun t oekom st en ont w ikkelen ideeën en voorkeuren.

De derde vorm is loopbaancoun seling (Career Counseling).

Deze vorm van dien stverlening is bedoeld voor mensen die

blokkades ervaren in hun loopbaanontwikkeling.lndividu 

ele, intensieve begeleidin g helpt dan om zicht t e krij gen

op een levensth ema en op volgen de sta ppen op weg naar

een nieuw scenario. Als de Guidance en Educat ion goed

ver lopen , is de relat ief dure Coun seling volgens Savickas

slechts nodig bij t ien à twintig procent van de mensen. Hij

meent dat deze laat st e vorm van dienstver leni ng feite lijk

nog ontwikkeld moet worden, zowe l qua t heor ie als qua

praktijk. Hij is van me ning dat sommige begeleiders zeg

gen dat zij aan Counseling doen, terwij l het dan in feite

gaat om Guidance of Coaching. Coaching omschrijft Savic

kas als het begeleiden bij verbetering van vaardigheden

of prestaties. Hij heeft een du idelijke mening dat het bij

Counseling moet draaien om het construeren van een plot

en thema in het levensverhaal.

Ifyou want to make

God laugh: make a plan
Bij geen van de drie vormen van loopbaandienstverlenin g

is het doel het maken van plannen op lange termijn .

Vroeger go lden de vijf p's:'prior planning prevents poor

perfo rma nce'. Nu:'ifyou want t o make God laugh, make

a plan',aldus Savickas.Jongeren moeten moge lij kheden

leren zien in de actuele en to ekomst ige were ld, niet in de

wereld waarin hun ouders en leraren opgroeiden. Het gaat

om het leven met chaos en het ontwikkelen van aanpas

singsvermogen. Behulpzaam hierbij is het bieden van rol

modellen. Een belangrijke les die jongeren moeten leren,

is dat het geen m islukk ing is als je verandert van richting.

In de jong-volwassenheid moet men naar hartenlust

kunnen exploreren en experimenteren. Van hun ouders

werd indertijd verwacht dat ze rond hun 22eeen beroep

gekozen hadde n,van de jongeren van nu moeten we dat

niet verwachten voor hun 32".

Ik kan me van harte vind en in het meest e van wat Savickas

zegt . Ik denk dat het goed zou zijn als we in Nederland een

herontw erp maakten voor de loop baandienstverlenin g

aan j ongeren en dat de visie van Savickas daarvoor waar

devolle bouwstenen biedt.

Tom Luken isarbeids- en organisatiepsycholoog en werkt als
onafhankelijk onderzoekeren adviseurbijloopbaanvraag
stukken.
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