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Is zelfreflectie gevaarlijk? 1 
Het voorkomen van rumineren bij loopbaanleren 

Reinekke Lengelle, Tom Luken en Frans Meijers 

  

Samenvatting  

 

Reflectie ziet men als noodzakelijk en bevorderlijk bij loopbaanleren. Het wordt geacht 

een voorwaarde te zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een loopbaanidentiteit. 

Men beschouwt reflectie immers algemeen als een sleutelcompetentie die nodig is om 

te leren effectief te reageren op de complexiteit en dynamiek van een postmoderne 

wereld, die individuen in toenemende mate blootstelt aan risico. Paradoxaal genoeg kan 

reflectie echter zelf een risico vormen als het uitloopt op rumineren. Het is daarom 

belangrijk om de condities en persoonlijke (risico)factoren in kaart te brengen die van 

reflectie een schadelijke of een heilzame activiteit maken en om onderdelen en 

interventies op het gebied van loopbaanleren te identificeren die bevorderlijk zijn voor 

positieve effecten. Doel van dit hoofdstuk is bij te dragen aan het besef dat de 

processen van reflecteren en rumineren met elkaar samenhangen. Daarmee willen de 

auteurs een verantwoord gebruik bevorderen van interventies op het gebied van 

reflectie bij loopbaanidentiteitsontwikkeling. Op basis van de methode 

'loopbaanschrijven' concluderen zij dat een succesvolle loopbaaninterventie vooral 

moet voorzien in goede begeleiding en een veilige, ondersteunende omgeving. 
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Inleiding 

De noodzaak van loopbaanreflectie is in de huidige maatschappij sterker dan ooit en het 

komt steeds meer op het individu aan om dat reflecteren te doen. Voorheen waren 

vormen van loopbaanassessment gangbaar die waren gericht op matching modellen, 

maar dergelijke methoden volstaan niet meer (Meijers & Lengelle, 2015; Savickas et al., 

2009). Onderzoekers en loopbaanprofessionals beseffen dat kunnen reflecteren op 

jezelf essentieel is in de tegenwoordige maatschappij en dat het nodig is om methoden 

te ontwikkelen en te valideren die dat mogelijk en effectief maken. Van de andere kant 
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wijst onderzoek in verscheidene subdomeinen van de psychologie erop dat een nadruk 

op reflecteren mensen kan blootstellen aan risico's op rumineren en daaraan verbonden 

symptomen (bijv. piekeren, angst, depressie). Deze bevindingen zijn in het domein van 

loopbaanontwikkeling nog nauwelijks opgemerkt. Ons doel is om een overzicht te 

bieden van de wetenschappelijke literatuur over reflecteren en rumineren aan 

wetenschappers en professionals op het gebied van loopbaanontwikkeling. Onze 

intentie is om te verhelderen onder welke condities reflectie gevaarlijk of heilzaam is. 

Wij zullen afsluiten met een toepassing van de bevindingen door in beeld te brengen 

hoe loopbaanschrijven (Lengelle, 2014) gebruikt wordt om gezonde reflectie te 

bevorderen. 

Wij beginnen met een beschrijving van veranderingen in de maatschappij gedurende 

de afgelopen eeuw. Daarbij laten we zien waarom reflectie essentieel geworden is en 

verkennen we tevens de risico's die kunnen leiden tot een ongezonde vorm van 

reflecteren (d.w.z. rumineren). Ons doel is het stimuleren van verder onderzoek naar dit 

onderwerp. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen die loopbaanreflectie noodzakelijk maken 

Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw hadden individuen weinig invloed op hun 

levensloop omdat deze grotendeels werd bepaald door op dat moment bestaande en 

veronderstelde normen en waarden (Meijers & Wesselingh, 1999). Er was sprake van 

zogenaamde 'standaardbiografieën'. Daarbij werd de identiteit van individuen (d.w.z. 

het verhaal dat mensen aan zichzelf en anderen vertellen over de betekenis van hun 

leven - Meijers & Lengelle, 2012) geconstrueerd aan de hand van maatschappelijk 

voorgeschreven voorbeeldverhalen (Davies & Harré, 1990). Echter, als gevolg van de 

secularisatie, de opheffing van sociaal-politieke barrières, de groeiende welvaart en 

mobiliteit en de daaruit voortvloeiende toename van de mogelijke keuzen in de tweede 

helft van de 20e eeuw, werd de 'normatieve kracht' van deze verhalen steeds meer 

omstreden, met name door jongeren, wat resulteerde in een toenemende 

individualisering van de samenleving (Giddens, 1991). Deze veranderingen, in 

combinatie met de economische recessie die geïndustrialiseerde samenlevingen in de 

jaren 1980 raakte, betekenden dat de geïndividualiseerde samenleving al snel een 

risicosamenleving werd (Beck, 1992). Om maatschappelijk en economisch te overleven 

werd het individu gedwongen om blijk te geven van steeds meer zelfsturing (bijv. op 

eigen kracht handelen) op basis van een coherent loopbaanverhaal (Maree & Di Fabio, 

2015; McMahon & Watson, 2015). En omdat een verhaal niet meer kon (en kan) worden 

afgeleid uit de wijsheid van de gevestigde verhalen, moet een individu een selectie 

maken uit een veel breder scala van voorgeschreven en ingebeelde verhalen, deze 

synthetiseren en uiteindelijk een eigen verhaal construeren, waarbij de eigen ervaringen 
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ook onderdeel worden van het verhaal. Met dit in het achterhoofd zijn onderwijs en 

loopbaanbegeleiding in toenemende mate gericht op de noodzaak tot reflectie in de 

hoop dat dat narratieve ontwikkeling en zelfsturing zal bevorderen. 

Eigenlijk ligt hier het startpunt van constructivistische loopbaantheorieën, waarin 

individuen verantwoordelijk zijn voor hun eigen levensontwerp (Savickas et al., 2009). 

Kern van constructivistische theorieën is het idee dat een 'veerkrachtig carrière' alleen 

kan worden gerealiseerd als individuen zichzelf leren kennen, meer in het bijzonder als 

zij levensthema's identificeren die eenheid in het levensverhaal bieden (Savickas, 2011). 

Levensthema's zijn onbewuste patronen in het leven en in levensverhalen, die meestal 

hun wortels hebben in eerdere ervaringen (Csikszentmihalyi & Beattie, 1979) en een 

vorm van impliciete kennis zijn geworden die moet worden 'geuit' in een dialoog waarin 

verhalen over betekenis worden geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd. 

Het maken en uitspreken ervan vormt de basis voor het co-construeren van de volgende 

scène in het levensplot (Savickas, 2011). Het proces begint vaak met een belangrijke of 

pijnlijke ervaring in het heden (bijv. bedreiging van werkzekerheid, burnout, het 

opmerken van ongelijkheid op de werkplek), die een oud coping mechanisme naar 

boven brengt, dat is geworteld in worstelingen in het verleden (Meijers & Lengelle, 

2012). Deze momenten van veranderingen in het leven en de daaruit voortvloeiende 

stress hebben invloed op de ontwikkeling van hersenen, geest en lichaamsbewustzijn, 

wat allemaal nauw met elkaar verbonden is (Siegel & Solomon, 2003). De situatie kan 

alleen op een nuttige manier begrepen worden als de berichten van het emotionele 

brein (waar de ervaringen worden opgeslagen) een stem krijgen in het rationele brein 

(Robertson, 2012). Dit betekent in wezen dat een succesvol proces van identiteitsleren 

begint met een lichamelijk bewustzijn van emoties (Gendlin, 1996) en zich ontwikkelt 

tot een meer cognitief begrijpen, dat uiteindelijk moet samen komen met een gevoel 

van affectieve congruentie. Law (1996) noemt de eerste stap de 'sensing' (opmerkende) 

fase van het leerproces en deze fase wordt gevolgd door de 'sifting' (zevende), 'focusing' 

(focusserende) en 'understanding' (begrijpende) fasen. 

Dit proces, waarbij de ervaring door de stadia heen verwoord wordt, gaat echter 

niet vanzelf. Stressvolle ervaringen hebben de neiging om het vermogen om rationeel te 

zijn voor kortere of langere tijd te deactiveren (Van der Kolk, 2014). Zelfs als de 

rationaliteit opnieuw wordt ingeschakeld - bijvoorbeeld door gevoelens opzij te zetten - 

dan zijn de gedachten die naar voren komen vaak rationalisaties die onbehulpzame 

standaardverhalen worden. Mensen zijn geneigd om mogelijkheden te zoeken om te 

vermijden wat hen tot leren of veranderen zou brengen in plaats van het onverwerkte 

aan te pakken. Zij doen dit door de symptomen te vertonen die zijn beschreven door 

Baker en Stauth (2003) met de afkorting 'VERB'- victimization, entitlement, rescue, and 

blame (slachtofferschap, aanspraken maken, gered willen worden en de schuld geven). 
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Deze vorm van rationalisatie is, zoals Rand (1984, p.12) het uitdrukt, een "process of not 

perceiving reality, but of attempting to make reality fit one’s emotions". Hoeveel inzicht 

en begrip een individu ook ontwikkelt, "the rational brain is basically impotent to talk 

the emotional brain out of its own reality" (Van der Kolk, 2014, p. 47). Het probeert weg 

te verklaren wat er is gebeurd, met alle ongewenste gevolgen van dien. 

Je levensthema leren kennen door zelfreflectie kan uitputtend zijn en op weerstand 

stuiten; het wekt gevoelens van angst, hulpeloosheid en boosheid op. Dit geldt nog 

sterker in de context van 'vloeibare moderniteit' waarin mensen voortdurend wordt 

gevraagd na te denken over hun zelf, terwijl zij op hetzelfde moment worden 

geconfronteerd met toenemende onzekerheid en vervreemding. Stress lijkt 

onvermijdelijk, uitputting is een risico en op langere termijn is er een reële kans op 

existentiële angst en depressie (Bauman, 2012). 

Kortom, een persoon in de postmoderne wereld loopt het risico te bezwijken onder 

de druk om voortdurend een creatief en kritisch subject in het eigen leven te zijn. In 

specifieke omstandigheden kan zelfreflectie daarom rumineren worden (Elliott & Coker, 

2008; Takano & Tanno 2009), het tegenovergestelde van wat nodig is. In de volgende 

paragraaf zullen we de risicofactoren voor rumineren in kaart brengen en antwoord 

geven op de vraag: welke sleutelelementen moeten aanwezig zijn bij narratieve 

interventies op het gebied van loopbaanleren zodat zelfreflectie bevorderd wordt op 

een manier die mensen goed voorbereidt op de risicomaatschappij, zonder schade te 

veroorzaken?  

 

Empirische bevindingen rond reflecteren, rumineren en welzijn 

Wij definiëren reflectie als een actief en intentioneel proces dat erop gericht is om 

bewust te worden van ervaringen en deze te begrijpen met als doel er van te leren voor 

de toekomst. Van rumineren daarentegen is sprake als reflectie wordt gekenmerkt door 

negatieve effecten zoals geblokkeerd raken om actie te ondernemen, verlies van 

spontaneïteit, pessimisme of in een bodemloze put vallen van reflectie op reflectie (Van 

Woerkom, 2010). Kukla (2007) beschrijft het als in een mentale val trappen, zoals 

bijvoorbeeld blijven doorgaan met denken over een vraag die eenvoudigweg niet 

beantwoord kan worden bij gebrek aan gegevens. Steiner (2009) betoogt dat denken 

een ongecontroleerd, associatief proces is dat voortkomt uit onbewuste 

psychosomatische diepten die niet toegankelijk zijn voor introspectie. "Vaak lopen we 

blindelings op tegen de ontastbare maar niettemin bikkelharde muren van de taal" (p. 

52). Dohn (2011) stelt dat reflecteren tot rumineren kan leiden als er onafhankelijke 

secundaire reflectiepraktijken ontstaan met hun eigen evaluatieve criteria, “initiating a 

self-referential development of practice representations increasingly out of touch with 
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practice" (p. 673). Bovendien noemt zij zelfbedrog en excessieve preoccupatie met jezelf 

(navelstaren) als risico's. 

In veel onderzoeken worden de verwachte positieve effecten van reflectie niet 

gevonden (Cornford, 2002; Mann, Gordon, and MacLeod, 2009; Meijers, Kuijpers, and 

Gundy, 2013; Grant, Franklin, & Langford, 2002). Volgens Şimşek (2013) zou de 

afwezigheid van bewijs voor positieve effecten verklaard kunnen worden door het feit 

dat "self-reflectors are at the same time self-ruminators" (p. 33). Inderdaad beschouwen 

verscheidene wetenschappers rumineren als een waarschijnlijk effect van reflecteren 

(Takano and Tanno, 2009; Van Seggelen-Damen and Van Dam, 2016; André, 2009). 

Zowel reflecteren als rumineren kan men opvatten als vormen van repetitief denken, 

“the process of thinking attentively, repetitively or frequently about one’s self and one’s 

world” (Segerstrom et al. in Watkins, 2008, p. 163). Feitelijk is er een aanzienlijke 

overlap in de definities van reflecteren en rumineren en als gevolg daarvan zijn beide 

verschijnselen moeilijk te onderscheiden, niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor 

individuen. 

 

Zelfreflectie en rumineren hangen met elkaar samen 

Rumineren kan paradoxaal genoeg worden gedefinieerd als "a process in which people 

focus repeatedly on the causes and symptoms of their mood to improve the way they 

feel" (Kross et al., 2011, p. 1033). Om het te onderscheiden van 'worrying' (zorgen 

maken) geven Nolen-Hoeksema, Wisco en Lyubomirsky (2008, p. 400) aan, dat 

rumineren de volgende kenmerken heeft: 

 meer op verleden en heden dan op toekomst gericht 

 gericht op kwesties rond eigenwaarde, betekenis, verliesthema's 

 bewuste drijfveer is om de diepere betekenis van gebeurtenissen te begrijpen, 

inzicht te verwerven en problemen op te lossen 

 niet-bewuste drijfveer is het vermijden van aversieve situaties en de 

verantwoordelijkheid om actie te ondernemen 

Omdat de begrippen reflecteren en rumineren nauw verwant zijn, is het geen verrassing 

dat vaak relaties worden gevonden tussen reflecteren, rumineren en ongelukkig of zelfs 

depressief zijn. Dat gezegd hebbende, hebben de onderzoekers een aantal 

instrumenten ontwikkeld om de relaties ontwarren. 

Elliot en Coker (2008) hebben twee min of meer onafhankelijke (r = 0,31) schalen 

ontwikkeld: de 'Self-Reflection' en de 'Self-Rumination' schaal. Zij vonden significante 

verbanden tussen de twee concepten en een maat voor geluk. Zij concluderen "that 

although meaningful self-reflection may be beneficial […] the perils of self-reflection are 

that it may trigger self-rumination which has detrimental consequences for happiness." 

(p. 127). Zij opperen dat de reden hiervoor is "that people who have a tendency to self-



6 
 

reflect find it difficult to disengage from this process in the face of adverse 

circumstances, unfavourable outcomes, and negative events in their lives" (p. 132). 

De door Trapnell en Campbell (1999) ontwikkelde Rumination-Reflection 

Questionnaire (RRQ) levert scores op voor reflecteren en rumineren die betrouwbaar 

(α≥.90) en relatief onafhankelijk zijn (r = 0,22). Met behulp van dit instrument vonden 

Takano en Tanno (2009) dat zelfreflectie een goede voorspeller is van zelfrumineren, 

maar niet omgekeerd. Zij concluderen dat zelfreflectie op zich een adaptieve werking 

heeft maar dat dit uitgevlakt wordt door het schadelijke effect van zelfrumineren. 

Mensen die reflecteren, rumineren waarschijnlijk tegelijkertijd. "Self-reflection may 

easily turn into self-rumination, when individuals attempting to understand their 

current problems fail to generate solutions during their problem-solving attempts" (p. 

263). Şimşek (2012) toonde met de RRQ aan dat er een negatieve correlatie is tussen 

zelfreflectie en depressie, maar dat zelfreflectie en zelfrumineren en zelfrumineren en 

depressie sterk samenhangen. Met behulp van hetzelfde instrument toetsten Van 

Seggelen-Damen and Van Dam (2016) de hypothesen dat reflectie een negatieve 

samenhang zou hebben met emotionele uitputting en een positieve samenhang met 

werktevredenheid, maar deze hypothesen werden niet bevestigd. Ze vonden 

daarentegen een sterke, eenrichtingsrelatie tussen reflectie en rumineren en 

significante relaties tussen rumineren en emotionele uitputting en arbeidsvreugde. Zij 

opperen dat reflectie vragen en twijfels doet opkomen die het individu bij zich houdt en 

moeilijk van zich af kan zetten. "Consequently, while trying to understand themselves 

and solve their problems, some employees might end up struggling with the issues 

raised and thus engage in rumination." (p. 16). 

Over het geheel genomen tonen de onderzoeken, die zijn uitgevoerd bij diverse 

populaties en culturen, dat reflecteren op zichzelf tot positieve uitkomsten op welzijn 

leidt, maar dat deze positieve uitkomsten vaak 'bedorven' worden door negatieve 

effecten, veroorzaakt door rumineren. Wat bepaalt of beïnvloedt dan of repetitief 

denken reflectie wordt met bijbehorende positieve uitkomsten of rumineren met 

negatieve uitkomsten? 

 

Persoonlijkheidsgerelateerde factoren die van invloed zijn op het proces en de 

uitkomsten van denken  

Trapnell en Campbell (1999) onderzochten of reflecteren en rumineren samenhangen 

met zelfbeoordelingen van persoonlijkheidstrekken en met metingen van de 

persoonlijkheid volgens het vijf factoren model. Zij concluderen dat de motivationele 

dichotomie 'angst versus nieuwsgierigheid' een belangrijke factor is. Rumineren lijkt op 

gang gebracht te worden als de persoon dreiging, verlies of aangedaan onrecht ervaart. 

Reflectie wordt gestimuleerd door nieuwsgierigheid en dingen willen weten over jezelf. 
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Rumineren is gerelateerd aan de factor Neuroticisme, reflectie aan Openheid. De 

bevindingen van Trapnell and Campbell komen overeen met die van Silvia, Eichstaedt en 

Phillips (2005). Elliot en Coker (2008) vonden in hun onderzoek dat 'independent self-

construal' (d.w.z. jezelf zien als onafhankelijk van anderen) samenhangt met je gelukkig 

voelen. Bovendien ontdekten zij dat zelfreflectie positieve effecten lijkt te hebben bij 

individuen die niet al te gelukkig zijn. Bij mensen die extreem gelukkig zijn, lijkt 

zelfreflectie niet heilzaam. Takano, Sakamoto en Tanno (2011) vonden dat rumineren 

ook samenhangt met vermeend zwakke interpersoonlijke vaardigheden. Zij stellen dat 

mensen hierdoor het oplossen van hun problemen uitstellen en dat dit de effecten van 

interpersoonlijke problemen versterkt en zo tot somberheid leidt. Şimşek (2012) testte 

een model waarin drie andere variabelen met depressie samenhangen, los van 

zelfreflectie en zelfrumineren. In de eerste plaats 'self-concept clarity' (SCC), dat wil 

zeggen een duidelijke en consistente organisatie van veelvoudige facetten van het 

zelfbeeld. In de tweede plaats de 'gap' (kloof) (GAP) tussen ervaring en taal, dat wil 

zeggen het door de persoon waargenomen onvermogen om innerlijke ervaringen uit te 

drukken in taal. Ten slotte introduceerde Şimşek de 'Need for absolute truth' (NAT), dat 

wil zeggen een sterk verlangen naar een abstract type zelfkennis en zelf-relevante 

informatie als een rigide en inflexibele determinant van het zelf. Şimşek vond een 

positieve relatie tussen GAP, SCC en depressie. Dit bevestigt de bevinding van Csank en 

Conway (2004) dat een hoge 'self-concept clarity' een slechte aanpassing kan 

weerspiegelen, dat wil zeggen defensiviteit, perfectionisme en een risicofactor voor 

depressie als mensen geconfronteerd worden met stress in het kader van te leveren 

prestaties. Verder bleek NAT een belangrijke mediator voor de relatie tussen reflectie 

en depressie: zelfreflectie lijkt schadelijk te zijn voor de geestelijke gezondheid als een 

persoon een hoge 'Need for absolute truth' heeft. 

Van Seggelen-Damen en Van Dam (2016) hebben in hun studie de rol van zelf-

effectiviteit opgenomen, gedefinieerd als "de mate waarin mensen denken dat ze het 

gedrag kunnen uitvoeren die in een bepaalde situatie nodig is om bepaalde doelen te 

bereiken" (p.3) . Hun bevindingen bevestigden het belang van zelf-effectiviteit voor het 

welzijn van werknemers. Werknemers die meer zelf-effectief waren, hebben de neiging 

om meer aan zelfreflectie te gaan doen en minder aan zelfrumineren. 

Geslacht is een andere belangrijke factor: vrouwen lopen meer risico op 

depressie dan mannen omdat ze meer rumineren (Nolen-Hoeksema, Wisco, & 

Lyubomirsky, 2008). Een studie van Sales, Merrill en Fivush (2013) onder vrouwelijke 

adolescenten met moeilijke levens liet zien dat meer bezig zijn met narratieve 

betekenisvorming over een zeer negatieve gebeurtenis (gemeten door meer cognitieve 

verwerkingswoorden, positieve emoties en meer reflecterend inzicht) samenhing met 

meer depressieve symptomen. Het hebben van een meer externe 'locus of control' was 
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ook significant gerelateerd aan hogere niveaus van depressieve symptomen. De auteurs 

veronderstellen dat het bij gebrek aan een gestructureerd steigermodel van narratieve 

betekenisvorming te moeilijk was voor de geïnterviewde jonge vrouwen om verhalen te 

maken die gunstige effecten bieden. Op basis van een uitgebreid overzicht van de 

literatuur over betekenisgeving concludeert Park (2010) dat pogingen om betekenis te 

geven niet automatisch leiden tot een gevoel van betekenis. "The quality of the 

meaning-making attempts and the meanings made is at least as important as the 

quantity." (p. 290). Bijvoorbeeld, de schuld geven en negatief evalueren leiden 

doorgaans tot slechtere uitkomsten dan niet oordelende reflectie. Kross et al. (2011) 

hebben een experiment uitgevoerd met kinderen in groep zeven om de psychologische 

mechanismen in kaart te brengen die het onderscheid maken tussen adaptieve versus 

maladaptieve vormen van zelfreflectie. Zij onderzochten het perspectief dat kinderen 

hanteren bij het herinneren van negatieve ervaringen. Een 'self-immersed' perspectief 

betekent dat ze dingen die hen gebeuren visualiseren met hun eigen ogen. Vanuit een 

'self-distanced' perspectief zien zij zichzelf in hun ervaring vanuit het gezichtspunt van 

een observator of 'vlieg op de muur'. De bevindingen van Kross et al. wijzen erop dat 

kinderen die hun gevoelens analyseren vanuit een 'self-distanced' perspectief, minder 

geneigd zijn hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen. Zij maken er meer een nieuw 

verhaal van. Een 'self-immersed' perspectief leidt tot meer emotionele reactiviteit en 

meer aan anderen de schuld geven. In een eerdere studie citeert Kross (2009) fMRI-

hersenonderzoek dat aangeeft dat het herinneren van negatieve ervaringen vanuit een 

'self-immersed' perspectief sterker brodmanngebied 25 activeert. Dit gebied is 

betrokken bij depressie. Bij herinneren vanuit een ' self-distanced ' perspectief gebeurt 

dat minder. 

Volgens Papageorgiou en Wells (2003), Roussis en Wells (2008) en Smith en Alloy 

(2009) is rumineren een effectief middel om het verwerken van negatieve emoties 

effectief te vermijden. "High ruminators may avoid the private experience of negative 

affect through rumination and in so doing, may actually worsen their negative mood […] 

rumination is a misguided emotion regulation strategy" (Smith and Alloy, 2009, blz. 123). 

In dezelfde trant behandelt Geurtz (2013) denken als een wijdverspreide verslaving, 

vergelijkbaar met verslavingen aan alcohol, drugs, gokken en seks: "Het effect is een 

tijdelijke onderbreking van het ongemakkelijk gevoel, maar tevens een versterking ervan 

nadat het middel is uitgewerkt" (p. 10). Volgens Watkins (2008) wordt repetitief denken 

onconstructief wanneer een persoon het onvermogen ervaart om cognitieve of 

emotionele discrepantie te verminderen en tegelijkertijd niet in staat is de inspanningen 

op te geven. Watkins stelt ook dat repetitief denken dat wordt gekenmerkt door een 

hoog abstractieniveau, onconstructieve gevolgen heeft onder omstandigheden van 

nieuwigheid, onbekendheid, moeilijkheid of stress. Dit komt doordat deze abstracties 
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het individu niet helpen om te weten wat nu te doen. Bovendien kan de verwerking op 

een hoger, meer abstract niveau het je losmaken van doelen verstoren. Hoe hoger in de 

hiërarchie, des te belangrijker wordt het doel voor het algemene zelfgevoel en des te 

moeilijker wordt het om het los te laten. In dezelfde geest besluit Rood (2011) haar 

proefschrift met de stelling dat het veranderen van denkstijl (van abstract naar 

concreet) meer kan opleveren voor de preventie en behandeling van jeugddepressie 

dan andere interventies. 

Verwant aan globale trekken en abstracties is het begrip 'overalgemeen' of 

categorisch geheugen (Watkins & Teasdale, 2001). Overalgemene herinneringen zijn 

samenvattingen van herhaalde gebeurtenissen (bijv. wachten bij bushaltes of fouten 

maken) en zijn tegengesteld aan specifieke herinneringen (d.w.z. gebeurtenissen die 

zich voordeden op een bepaalde plaats en tijd). Overalgemeen geheugen is in verband 

gebracht met het voortduren van depressie. In een experimenteel onderzoek vonden 

Watkins en Teasdale (2001) dat een analytisch zelffocus verband houdt met 

overalgemeen geheugen en met pogingen om door chronisch rumineren huidige of 

vroegere problemen te verklaren. Zelffocus op zich is geen negatieve factor volgens een 

meta-analyse van 226 studies over zelffocus en negatieve emoties van Mor en Winquiat 

(in Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). De onderzoekers concludeerden dat 

zelffocus na falen verband hield met versterkte negatieve gevoelens, maar dat zelffocus 

na positieve gebeurtenissen verband hield met verminderde negatieve gevoelens. 

 Twee aanvullende factoren in de oorzaken van rumineren werden duidelijk uit 

een vragenlijstonderzoek onder psychologiestudenten. Stein en Grant (2014) 

onderzochten daarin  de rol van dysfunctionele attituden ("negatively biased 

assumptions and beliefs regarding oneself, the world, and the future") en kern 

zelfevaluaties ("a basic, fundamental appraisal of one’s worthiness, effectiveness, and 

capability as a person") in de relaties tussen zelfreflectie, zelfinzicht en subjectief 

welbevinden. Hun bevindingen suggereren dat "self-reflection can lead to enhanced 

well-being through the development of self-insight and this is more likely to occur when 

low levels of dysfunctional attitudes and higher levels of positive self-evaluations are 

present" (blz. 519 ). Met andere woorden, als een persoon al negatieve attituden over 

zich zelf heeft, is rumineren waarschijnlijker, terwijl mensen die positief over zichzelf 

denken, waarschijnlijk profiteren van reflectie. 

 

Reflectie en rumineren: samenvatting 

Figuur 1 biedt een weergave van de factoren die we hebben gevonden in ons 

literatuuronderzoek, en hun werking. De kern is dat als iemand psychisch gezond, 

zelfverzekerd en open is, controle heeft, niet te veel van reflectie verwacht en niet te 
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veel op zichzelf is gericht - dan is de kans groot op productieve vormen van reflectie. In 

andere gevallen bestaat er een risico op rumineren en negatieve uitkomsten. 

Bijna alle besproken factoren bevinden zich op het domein van kenmerken of 

eigenschappen van de persoon, denkgewoonten en van percepties en attituden. De 

volgende paragraaf bespreekt - aan de hand van het voorbeeld van de narratieve 

interventie op het gebied van loopbaanleren 'loopbaanschrijven' -  welke reacties en 

sleutelelementen de schadelijke effecten van rumineren kunnen tegengaan en hoe we 

het werk van loopbaanidentiteitsvorming tot een heilzame reflecterende activiteit 

kunnen maken. 

 

 
Figure 1: Factoren die van invloed zijn op processen en uitkomsten van denken over 

stressvolle ervaringen  
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Loopbaanschrijven  

Loopbaanschrijven (Lengelle, 2014) is een op de narratieve benadering gebaseerde 

methode voor loopbaanidentiteitsontwikkeling, die geschikt is voor het bevorderen van 

het maken van een levensontwerp. De methode is gebaseerd op zowel schrijven voor 

persoonlijke ontwikkeling (Bolton, Field, & Thompson, 2006) als op loopbaanbegeleiding. 

Het combineert creatief schrijven (bijv. verhalen schrijven over aspecten van je 

biografie), expressief schrijven (d.w.z. traumatische ervaringen verkennen door te 

schrijven over gebeurtenissen en ervaren gevoelens) en reflecterend schrijven (d.w.z. 

bewust nadenken over je leven met daarbij de gelegenheid om overtuigingen en 

identificaties te bevragen). Onderzoek naar de methode (Lengelle, Meijers, Poell & Post, 

2014) laat een aantal positieve resultaten zien onder studenten (bijv. het herkennen en 

gebruik maken van mogelijkheden, prestaties op de werkplek, in staat zijn om tot actie 

over te gaan, positieve emoties). Daarnaast heeft twee decennia ervaring van een van 

de auteurs, die schrijven gebruikt als een methode voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, laten zien dat er weinig bijwerkingen op het gebied van rumineren zijn. 

Verder blijkt dat schrijven met als doel zelfverkenning en heling effectief is: onderzoek 

van de laatste drie decennia heeft aanzienlijke positieve voordelen voor zowel 

lichamelijke als geestelijke gezondheid aangetoond (Pennebaker, 2011; Lepore & Smyth, 

2002). Wat maakt schrijven over je leven en persoonlijke strijd dan een effectieve vorm 

van zelfreflectie en wat kan dat zeggen over interventies op het gebied van 

loopbaanleren in meer algemene zin? 

Eerst en vooral is het online of face-to-face klaslokaal waar 'loopbaanschrijven' 

wordt geleerd, een ruimte waarin niet geoordeeld wordt (Lengelle & Ashby, 2016). Ten 

tweede, de aanpak is een gestructureerde, narratieve, betekenisvormende methode die 

er bewust rekening mee houdt dat reflecterend leren een belichaamde ervaring is 

waarin emoties en gedachten een gecombineerde rol spelen bij persoonlijke 

ontwikkeling. Het erkent ook het belang van het 'uit je hoofd' komen (bijv. uit 

denkprocessen die overmatig zelfbetrokken zijn en zich herhalen) en doet dit met 

behulp van een scala van creatieve oefeningen die zelfinzicht bevorderen (Lengelle, 

2014). 

Er worden verschillende kernoefeningen gebruikt bij loopbaanschrijven. Ten 

eerste 'proprioceptief schrijven', een methode van dagboek schrijven, die mensen 

uitnodigt om te schrijven wat ze horen en ook te observeren wat er op de pagina 

verschijnt terwijl zij zichzelf indringende vragen stellen (Trichter-Metcalf & Simon, 2002). 

Ten tweede, fictie schrijven, waarbij studenten karakters en verhalen bedenken zonder 

druk om persoonlijke 'waarheden' te vertellen of achter te houden. Later komen ze 

hierbij terug om belangrijke gevoelens te identificeren en levensthema's te ontdekken 

die onbedoeld op de pagina zijn verschenen. Verder is er het schrijven van toneel of 
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dialogen, waar de deelnemers op speelse wijze een verscheidenheid aan stemmen 

kunnen verkennen, ook stemmen die in de marges zijn geduwd. Met dit soort schrijven 

is het ook mogelijk om zogenaamde 'buitenstemmen' aan te roepen. Tevens wordt 

poëzie gebruikt in verschillende fasen van het proces. Soms om ruwe emoties uit te 

drukken, andere keren om belangrijke inzichten samen te vatten of om een 

levensthema vast te leggen, dat een nuttig reflectiepunt kan worden tijdens 

toekomstige stappen. "The Work" is een onderzoekende schrijfoefening die mensen 

helpt om stressvolle overtuigingen over anderen en zichzelf ter discussie te stellen 

(Katie, 2002). Studenten beginnen vaak met het schrijven over stressvolle 

gebeurtenissen in hun leven met een toon van zekerheid of slachtofferschap, maar leren 

dan dat hun opvattingen relatief zijn, onderhevig aan herziening, vaak onbehulpzaam en 

soms zelfs humoristisch in hun absurditeit of arrogantie. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van een aantal van de hierboven genoemde risicofactoren 

en bij elk een remedie in concrete termen met loopbaanschrijven als referentiepunt. 

 

Table 1. Remedies vanuit loopbaanschrijven voor risicofactoren voor rumineren  

 

Risicofactor Zienswijze vanuit loopbaanschrijven, oefening of interactie 

Angst domineert 

nieuwsgierigheid 

Het creatieve proces van loopbaanschrijven benadrukt exploratie; 

de begeleider verwelkomt 'angst' als een symptoom van een 

verlangen om je te ontwikkelen; de aanwezigheid van andere 

groepsleden die hun eigen 'nieuwsgierigheid' laten zien, straalt 

vaak af op meer angstige typen. Er zijn verschillende oefeningen, 

zoals proprioceptief schrijven en The Work die gebruikt kunnen 

worden om naar het 'monster onder het bed' te kijken. 

Neuroticisme - een 

persoonlijkheidstrek 

die verband houdt 

met onrust, angst, 

humeurigheid, 

zorgen en andere 

negatieve 

emotionele 

toestanden 

De uitingsvormen van neuroticisme zijn normale 'symptomen' als 

we reageren op grenservaringen. Proprioceptief schrijven maakt 

ruimte voor gevoelens en zorgen (zogenaamde negatieve 

gevoelens), vooral in de 'sensing' fase. 

Als klachten voorduren, zijn dialoogschrijven en "The Work" goede 

oefeningen om onderliggende overtuigingen, die lijden en 

symptomen kunnen verergeren, ter discussie te stellen. 
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(Vermeend) zwakke 

interpersoonlijke 

vaardigheden 

Schrijven zelf is vaak geschikt voor verlegen, introverte of sociaal 

onhandig mensen, omdat ze de mogelijkheid hebben om te delen 

of niet, of kunnen wachten tot ze zich meer op hun gemak voelen; 

anderen die in de groep over zichzelf vertellen, onthullen vaak 

gemeenschappelijke kwetsbaarheden en dit vermindert 

mogelijkerwijze de angst die gepaard gaat met (vermeende) 

zwakke interpersoonlijke vaardigheden. Net als bij counseling is 

'raar' zijn, of jezelf als zodanig waarnemen, geen belemmering 

voor deelname. 

Onvermogen om 

innerlijke 

ervaringen uit te 

drukken in taal 

Het doel van loopbaanschrijven is juist om de uitdrukking in taal te 

bevorderen van wat er van binnen is ervaren. Schrijven op 

verschillende manieren, met behulp van verschillende oefeningen, 

en dit in je eigen tempo, is een manier om je taalcompetenties te 

verbeteren. Het principe van oefenen maakt deel uit van de 

remedie hier: louter het oefenen van het schrijven, hoe langzaam 

en ongemakkelijk dat ook kan beginnen, vormt de praktijk. Bij 

mensen die niet in staat zijn gevoelens te herkennen (bijv. 

alexithymie), kan het beschrijven van specifieke details over 

werkelijke gebeurtenissen 'innerlijke ervaring' met taal verbinden. 

'Need for Absolute 

Truth' 

De oefening 'The Work' is waarschijnlijk de meest krachtige 

manier om de behoefte of noodzaak ongedaan te maken om jezelf 

of situaties op een manier te zien die 'absolute waarheid' vereist. 

Deze oefening kan ook de humoristische kant onthullen van het 

hebben van dit verlangen; zo'n vorm van humor verlicht de ernst 

en toont de relativiteit van 'waarheid'. 

Abstract type 

zelfkennis 

Loopbaanschrijven benadrukt de waarde van schrijven over door 

jezelf beleefde ervaringen in concrete details, zonder verplicht te 

zijn een 'theorie' te formuleren over je eigen falen en triomfen. 

Als daardoor 'abstracte' of meer conceptuele kennis wordt 

opgedaan, verbindt het proces die met de gevoelde ervaring. 

Vrouw zijn Interessant genoeg trekt loopbaanschrijven vrouwen in relatief 

hoge aantallen. Ongeacht of een man die vaak geneigd is om te 

rumineren, bij het proces betrokken is, of dat het gaat om 

vrouwen die vaker rumineren, de reflectie die hier wordt gedaan, 

is gericht op 'jezelf halen' uit repetitieve denkcycli (zie andere 

risicofactoren voor details) 
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Een moeilijk leven 

(gehad) hebben 

Zoals eerder vermeld in dit hoofdstuk, zijn mensen met 'moeilijke 

levens' waarschijnlijk niet in staat om positieve betekenis te 

verlenen omdat een 'steigermodel' voor betekenisgeving 

ontbreekt. Loopbaanschrijven biedt een steigervorm die werkt 

met een duidelijke structuur die rekening houdt met traumatische 

ervaringen, opgeslagen niet-verbale automatische reacties, de 

behoefte aan verwoording van die gevoelens in taal en de aard 

van het belichaamde leren dat nodig is door de fasen (bijv. 

'Sensing').  

Externe 'locus of 

control' 

Schrijven is in deze context toegesneden op het stimuleren van 

een 'interne dialoog', zodat stappen die voortvloeien uit een 

tweede verhaal, 'gevoeld' worden als congruent en levengevend 

en afkomstig zijn van jezelf (niet de meningen, raad of druk van 

anderen) . Het cultiveren van een 'interne dialoog' gaat 

overdreven geëxternaliseerde focuspunten tegen - in 

schrijftermen: de schrijvende stem biedt een vorm om je eigen 

waarheid uit te spreken tegenover tegengestelde standpunten.  

De schuld geven The Work is een goede oefening ter bestrijding van het 

voortdurend anderen de schuld geven, maar 'de schuld geven' op 

zich kan worden beschouwd als een natuurlijk symptoom van een 

eerste verhaal binnen 'loopbaanschrijven' (het is niet erg, het is 

slechts een eerste reactie op een grenservaring). Door de theorie 

van loopbaanleren aan de deelnemers uit te leggen op een manier 

die informatie over het leerproces geeft op een 'net genoeg en 

precies op tijd' basis, kunnen deze symptomen worden gezien met 

wat humor en soberheid en als onderdeel van een groter proces, 

niet een bestemming. 

Negatieve 

zelfevaluatie 

Ook dit kan beschouwd worden als een natuurlijk symptoom van 

een grenservaring - een automatisch reactie op een uitdaging die 

de persoon nog niet geleerd heeft aan te gaan. Een niet-

veroordelende sfeer in de cursus en een verscheidenheid aan 

oefeningen die dergelijke perspectieven ter discussie stellen of 

een mogelijkheid creëren om beter te leren schrijven, kunnen 

deze neiging verminderen. Het plezier om fictie of poëzie te 

creëren en dit te delen binnen een klassituatie (waar feedback 

niet evaluatief of correctief is) kan ook veel bijdragen aan het 

verminderen van negatieve zelfevaluatie. 
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Averechts 

werkende 

strategieën 

gebruiken om 

negatieve emoties 

te vermijden 

Het beschreven proces verwelkomt negatieve emoties, verklaart 

in feite de rol die zij spelen bij het identificeren van belangrijke 

thema's. Deelnemers worden aangemoedigd om in concrete 

details te schrijven over worstelingen (bijv. ontslagen zijn uit een 

baan). Dergelijke details brengen gevoelens naar boven, ook 

negatieve.  

Overalgemeen 

geheugen 

Schrijven over specifieke gebeurtenissen en deze niet 

samenvoegen in een soort overkoepelende conclusie, is bedoeld 

om deze neiging te verminderen; The Work helpt ook om 

conclusies ter discussie te stellen die mensen hebben getrokken 

uit hun verleden. 

Zelffocus Zorgen en gedachten op papier zetten, zodat ze kunnen worden 

waargenomen 'als een vlieg op de muur' in plaats van 

geïnternaliseerd blijven; een creatieve schrijfoefening waar je een 

dialoog schrijft van jezelf met een ingebeeld 'wijzer' zelf of met 

een andere denkbeeldige; lezen in de klas betekent dat anderen 

ook je proces waarnemen, wat helpt om jezelf van buitenaf te 

kunnen zien 

Disfunctionele 

overtuigingen 

De oefening 'The Work' wordt gebruikt om bestaande 

overtuigingen over jezelf en anderen ter discussie te stellen 

Navelstaren/'self-

immersed' 

perspectief  

Zie 'zelf-betrokkenheid' en 'zelfbedrog' voor vergelijkbare 

remedies 

Er komt geen 
oplossing (na 
reflectie) 
 

De gerichtheid op 'oplossingen' is vaak een voortijdige poging tot  

een nieuw perspectief. Het schrijfproces maakt het eerst mogelijk 

om de juistheid van de vragen en interpretaties van de 

grenservaring te onderzoeken; oplossingen verschijnen organisch 

als resultaat van een proces dat woorden met gevoelens 

combineert en deze opnieuw controleert tegen de gevoelens. Het 

gaat hier om een soort reflectie van niet (alleen) 'hoofdwerk', 

maar belichaamd werk. De nadruk in het proces is om beter te 

kunnen reageren, wat het vormen van oplossingen in de loop van 

de tijd ondersteunt. Oplossingen zijn dan de vruchten van je 

arbeid in plaats van doelen die meteen moeten worden bereikt. 
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Emotionele en 

cognitieve 

discrepanties  

Het proces van loopbaanschrijven is toegespitst op het 

samenbrengen van wat er gevoeld en wat er gedacht wordt op 

manieren die congruent en levengevend zijn. Het geeft een 

individu de gelegenheid om een nieuw perspectief te ontwikkelen 

via fasen van ‘sensing’, ‘sifting’, ‘focusing‘ en ‘understanding’. 

Emoties worden daarbij verwoord, waarbij de congruentie tussen 

emoties en woorden steeds wordt gecontroleerd. Alle oefeningen 

hebben deze integrerende mix. 

 

Een samenvatting van de belangrijkste inzichten 

Een loopbaanverhaalmethode die reflectie bevordert om levensontwerpen mogelijk te 

maken, vereist een veilige, ondersteunende ruimte en begeleiding door een 

meevoelende en deskundige leraar of gids. Een succesvolle methode zal de volgende 

ontwikkelingsprocessen bevorderen: (1) een relatie aangaan met (d.w.z. het hebben / 

toestaan / articuleren) en het observeren van gevoelens; (2) het cultiveren van een 

wederzijds inspirerende interne en externe dialoog (een gesprek met jezelf en anderen); 

(3) geleefde ervaringen onder woorden brengen en tegelijkertijd bestaande opvattingen 

over die ervaringen ter discussie stellen (specifieke en concrete details gebruiken om 

verhalen te maken en vragen stellen om reacties op ervaringen te doorbreken); (4) het 

begrijpen van de theorie van het groeiproces bij identiteitsvorming, waaronder het 

identificeren van valkuilen en het reageren met uitvoerbare stappen (de theorie wordt 

op een net-genoeg, precies-op-tijd basis verstrekt); (5) stimuleren van een speels, 

creatief proces dat een gevoel van plezier en competentie bevordert. 

Een groepswerkopzet heeft bijkomende voordelen omdat het de mogelijkheid 

biedt om een bredere waaier van mogelijke perspectieven te ontwikkelen. Het laat 

individuen zien en ervaren dat ze 'niet alleen' zijn in hun strijd en biedt kansen om de 

eigen competentiegroei te zien door de ogen van anderen.  

 

Conclusie 

Het is waarschijnlijk dat de nadruk op reflectie binnen scholen, universiteiten en 

organisaties verder zal toenemen als de complexiteit, onzekerheid en individualisering 

van de samenleving toeneemt. Het is daarom belangrijk dat individuen de gelegenheid 

krijgen om te leren reflectie op zodanige wijze te beoefenen dat het effectief is en de 

schadelijke effecten van rumineren voorkomt. Om dit proces te verkennen hebben we 

een methode beschreven die iemands creativiteit, expressiviteit en reflectievermogen 

inschakelt. In haar misschien paradoxale kijk op reflecteren beschrijft Gilbert de boeken 

die zij heeft geschreven, als "souvenirs van reizen die ik heb gemaakt, waarin ik 

(godzijdank) een tijdje aan mijzelf ontsnapte" (Gilbert, 2015, blz. 172). Dit kan voor een 
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deel dicht bij de essentie komen van goede narratieve benaderingen: we slagen er in 

ons te ontwikkelen als we "tijdelijk verlost zijn van de vreselijke last om te zijn wie we 

zijn" (ibid., p. 172). Met andere woorden, we slagen erin te reflecteren zonder de 

zelffocus en neurotische dimensies van rumineren. Bij het maken van verhalen over 

onze levens, het vangen van ervaringsmomenten in poëzie en het stellen van vragen 

over onze stressvolle verhalen, krijgen nieuwe perspectieven en identiteiten vorm. Onze 

oude zelven worden achtergelaten in de vorm van onze oude verhalen over wie we 

waren. En onze tweede verhalen worden onze herkansingen. 
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