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 Wat is loopbaanreflectie? 

 Onderliggend paradigma onder vuur 

 Onder andere vanuit hersenonderzoek 
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 ACT 

 Discussie 
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Wat is loopbaanreflectie? 

Marinka Kuijpers (2012, 2014): 

 "onderzoeken van je eigen kwaliteiten en motieven“: 

 'kwaliteitenreflectie’: "nadenken over je sterke kanten die van 

belang zijn voor de loopbaanontwikkeling“ 

 'motievenreflectie‘: "het nadenken over wensen en waarden 

die van belang zijn voor de loopbaan” 

 een proces waarin bijzondere ervaringen die de 

persoon heeft gehad, worden geïnterpreteerd in 

termen van algemene kwaliteiten en motieven, die 

vervolgens worden gebruikt om richting te geven aan 

vervolgactiviteiten en keuzen 
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Bron: Kuijpers, 2012 (p. 15) 



Wat is loopbaanreflectie? 2  

Mark Savickas (2013, p. 148): 

“Individuals compose a self and career by reflecting on 

experience, using the uniquely human capacity to be 

conscious of consciousness. 

This selfconscious reflection uses language to both 

construct and constitute social realities […]. 

In a sense, we live inside language. […] 

we talk our own selves into existence […] 

self-conscious reflection through language is the process 

that makes a self.” 
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Paradigma 
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Paradigma is al oud 

Bron: Parsons (1909, p. 5) 
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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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Een klein stukje van interacties op meerdere niveaus 
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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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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 



Conclusies/aanbevelingen 

 Adolescenten tijd geven voor rijping en ervaring opdoen 

 Vooral het opdoen van ervaring faciliteren en stimuleren 

 Bij reflecteren gaat het niet zozeer om de inhoud, 

 maar om het geven van aandacht (bijv. toekomst; 

 het verplaatsen van de aandacht van een niveau waar 

conflicten zich manifesteren naar een niveau waarop ze 

kunnen worden opgelost) 

 Niet te veel, te lang reflecteren 

 Reflecties niet al te serieus nemen, je er niet mee 

identificeren 

 Het denken als adviseur beschouwen, niet als beslisser 

 Vertrouwen op onbewuste processen 

 ACT (bijvoorbeeld voor een begin: http://www.act-in-lob.eu) 
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