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Oud paradigma 

Bron: Parsons (1909, p. 5) 
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Paradigma geldt nog steeds 
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Paradigma onder druk 

 

Onbewuste 

processen 

 



We vereenzelvigen ons met 

ons terugblikkende zelf. Dat 

brengt ons tot duidelijk absurde 

keuzen ten koste van het 

ervarende zelf. 



In complexe, ambigue situaties 

levert onbewust denken vaak 

betere beslissingen op dan 

bewust nadenken. 

 

“Meer nadenken leidt ertoe dat je 

mening meer heen en weer gaat 

zwiepen,als wuivend riet in de 

wind. […] Het leidt je weg van je 

onbewuste mening.” (p. 95) 



De afgezant (het talige, 

doelgerichte denken) heeft de 

meester (het hier en nu ervarende 

zelf) in een kerker opgesloten…. 



Systeem 1, het 'slimme 
onbewuste', rechterhersenhelft 

Systeem 2, bewust nadenken, 
linkerhersenhelft 

Veel parallelle processen 

Gaat vanzelf, snel 

Bottom-up 

Open aandacht 

Aha-erlebnis, intuïtie, dromen 

Werkt met associaties 

Levende werkelijkheid, hier en nu, 
ervaring 

Gericht op context, ander 

Gevoelig voor negatieve feedback 

Iets anders gaan doen 

Bescheiden, sprakeloos, ‘monddood’ 

Vertegenwoordigt onszelf in de context 
het best 

Serieel proces 

Kost moeite, langzaam 

Top-down 

Geconcentreerde aandacht 

Classificeren, analyseren 

Past regels toe, algoritmisch 

(Talige) representaties, verhaal 
 

Gericht op zelf 

Gevoelig voor positieve feedback 

Doelgericht zijn, doorgaan 

Overmoedig, overheersend 

Hiermee identificeren we ons 
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Het denken kan niet sturen 

 Phineas Gage (Damasio, 1994) 

 Patiënt R. (Stuss,1993) 

 Elliot (Seligman, et al., 2016) 
 



Ventromediale prefrontale 

cortex: 

• onderscheidt ons van de 

andere dieren 

• in de (verdere) toekomst kijken 

• ‘gut-feelings’ verwerken 

• ‘affective forecasting’ 

• rijpt laat 

• ‘somatische bestempeling’ 

begint pas tussen 16 en 18 jaar 

(Crone, 2008) 
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Hoe gaat sturen dan wel? 

Homeostatis als basale cybernetische structuur 

Bron: bijv. Vancouver & Putka (2000, p. 337) 
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Controlehiërarchie 
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Hiërarchie met 11 niveaus volgens Perceptual 

Control Theory (Robertson & Powers, 1990). 

11 System concepts 

10 Principle 

9 Program 

8 Sequence 

7 Category 

6 Relationship 

5 Event 

4 Transition 

3 Configuration 

2 Sensation 

1 Intensity 
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Kenmerken PCT 

 Gedrag is de controle van perceptie 

 Geen controller in het control-system 

 Dynamisch, circulair proces 

 Voortdurende bottom-up en top-down 

interactie en feedback uit de omgeving 

 Als error signalen voortduren en er conflicten 

tussen subsystemen zijn, vindt reorganisatie 

plaats door ‘trial and error’ verandering doelen 

 ‘parsimonious’, groot voorspellend en 

verklarend vermogen (Pfau, 2017). 
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Kenmerken PCT 2 

 succesvol toegepast in verschillende sub-

domeinen van de psychologie die relevant zijn 

voor loopbaanontwikkeling: 

 leren (Hershberger, 1990), 

 denken (Pezzulo & Castelfranchi, 2009) 

 identiteitsontwikkeling (Kerpelman, Pittman, & 

Lamke, 1997) 

 psychologische gezondheid en psychotherapie 

(Higginson, Mansell, & Wood, 2011) 

 processen bij het nastreven van doelen (Vancouver 

& Putka, 2000) 

 correspondeert goed met recente, 

neurowetenschappelijke bevindingen (Jordan, 

2013; Yin, 2014). 
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Method of Levels (MOL) 

Uitgangspunten: 

 Controle 

 Hiërarchie 

 Conflict 

 Reorganisatie 
 

Werkwijze: 

 Praten over wat de persoon bezighoudt 

 Het bekende verhaal doorbreken door de aandacht te 

vestigen op onbelichte aspecten en dóór te vragen 

naar ‘disruptions’ 

 Vertrouwen op onbewuste reorganisatieprocessen 

 Overkoepeling conflicterende ‘wants’ 
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Acceptatie en Commitment 

Therapie/Training 
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Bijdragen ACT aan 

loopbaanontwikkeling: 

 Acceptatie en Mindfulness voor 

 betrouwbare en valide perceptuele input bij het 

 maken van keuzen en het 

 evalueren van voortgang en bijsturen 

 Waarden en Commitment voor: 

 overkoepelende doelen 

 Richtinggevoel, identiteit 

 Zelf als context en Defusie voor: 

 het vermijden van foreclosure en piekeren 

 ACT in z’n geheel voor: 

 Psychische flexibiliteit  Career adaptability 

 Psychische weerbaarheid 



Meer weten of verder? 

 http://www.pctweb.org (PCT: onder meer veel 

downloadbare artikelen en boeken) 

 http://www.methodoflevels.com.au (MOL: onder 

veel meer demonstratievideo’s) 

 http://www.timetoact.nl (ACT: downloadbare 

instrumenten en informatie over boek en 

training) 

 http://www.gerschurink.nl (onder veel meer 

kennismakingsworkshop en tweedaagse cursus 

MOL) 
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http://www.methodoflevels.com.au/
http://www.methodoflevels.com.au/
http://www.methodoflevels.com.au/
http://www.timetoact.nl/
http://www.gerschurink.nl/


Literatuur 
 Damasio, A. R. (1994). Descartes' Error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Avon. 

 Dijksterhuis, A. (2008). Het slimme onbewuste: Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker. 

 Hershberger, W. A. (1990). Control Theory and Learning Theory. The American Behavioral Scientist, 34(1), 55-66 

 Higginson, S., Mansell, W., & Wood, A. M. (2011). An integrative mechanistic account of psychological distress, therapeutic 

change and recovery: The Perceptual Control Theory approach. Clinical Psychology Review, 31(2), 249–259. 

doi:10.1016/j.cpr.2010.01.005 

 Jordan, J. S. (2013). The wild ways of conscious will: what we do, how we do it, and why it has meaning. Frontiers in 

Psychology, 4, 574, 1-12. doi:10.3389/fpsyg.2013.00574 

 Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact. 

 Kerpelman, J. L., Pittman, J. F. and Lamke, L. K. (1997). Toward a microprocess perspective on identity development: an 

identity control theory approach. Journal of Adolescent Research, 12, 325–346. 

 Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Amsterdam: Bert Bakker. 

 McGilchrist, I. (2009). The Master and his Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World. New 

Haven/London: Yale University Press. 

 Parsons, F. (1909). Choosing a Vocation. Boston/New York: Houghton Mifflin. 

 Pezzulo, G, & Castelfranchi, C. (2009). Thinking as the control of imagination: a conceptual framework for goal-directed 

systems. Psychological Research 73, 559–577. doi 10.1007/s00426-009-0237-z 

 Pfau, R. H. (2017). Your Behaviour, Understanding and Changing the Things You Do. St. Paul (Minnesota): Paragon House. 

 Powers, W. T. (2005). Behavior: The Control of Perception, Second Edition (First published 1973). New Canaan (Connecticut, 

USA): Benchmark Publications. 

 Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R.W. Lent & S.D. Brown (Eds.), Career development and 

counseling: Putting Theory and Research to Work (Second Edition)(pp. 147-183). Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons. 

 Seligman, M.E.P., Railton, P., Baumeister, R.F., & Sripada, C.S. (2016). Homo prospectus. New York: Oxford University Press. 

 Vancouver, J. B., & Putka, D. J. (2000). Analyzing Goal-Striving Processes and a Test of the Generalizability of Perceptual 

Control Theory. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(2), 334–362. doi:10.1006/obhd.2000.2901 

 Yin, H. H. (2014). How Basal Ganglia Outputs Generate Behavior. Advances in Neuroscience,article 768313. doi 

:10.1155/2014/768313 
 ” 

22 


