6

het comple te loo pbaan boe k

ze lfo n de rzoe k
ar be i dsmar k to r i ë ntati e

o nt wi kke lbeh oe f te

Biografisch Werken
Terugkijken om vooruit te komen

in eke van den be rg en yvonne van ho lste ijn

De context
De kern van Biografisch Werken (BW) is dat antwoorden op vragen in het
heden altijd besloten liggen in iemands persoonlijke geschiedenis, de biografie. Er kan op veel manieren met de biografie worden gewerkt, zowel qua
werkvormen als doelstellingen en doelgroepen. BW kan individueel en in
groepsverband worden toegepast en kan bijvoorbeeld worden ingezet om
keuzes te maken in de levensloopbaan, positie in te nemen, persoonlijk leiderschap vorm te geven of de balans op te maken bij life events.
BW is, mede door deze diversiteit, meer dan een methodiek. Het is een
benadering die sinds de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw opgang
maakt en is uitgewerkt in diverse herkenbare methodieken, waaronder het
koersonderzoek (methode-Hoogendijk), methode-De Waard en de methodeSavickas. Tot dan toe bestond loopbaanbegeleiding veelal uit beroepskeuzebegeleiding via matching. Op basis van uitslagen van tests en vragenlijsten werd
een persoon gekoppeld aan ‘passende’ studies en beroepen. Maar een mens is
veel meer dan een set van kenmerken en bovendien ontwikkelen mensen
zich. De laatste decennia is de toepassing van BW alleen nog maar toegenomen: de wereld om ons heen verandert zó snel, dat we steeds meer aangewezen raken op onszelf en daarin houvast en richting moeten kunnen vinden.

De theorie
Om BW als benadering te kunnen begrijpen, ervaren en toepassen, is het
belangrijk de onderliggende visie te kennen. De afbeelding van de appel
maakt de uitgangspunten en focus van BW snel duidelijk. De buitenste lagen
van de appel stellen ons cv voor, in de vorm van werkervaring, opleidingen,
hobby’s enzovoort. Het is het dagelijkse (eetbare) deel van ons bestaan, ook
wel de uiterlijke lijn genoemd. Het binnenste van de appel, het klokhuis, staat
voor ons innerlijk: onze overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen,
intuïtie, ambitie enzovoort. De pitten zijn onderdeel van het klokhuis en
vormen onze kern, ons (verborgen of hoger) Zelf. In onze kern ligt besloten
wie we zijn en wat onze ambitie is, ook wel motivatie, passie of bestemming
genoemd. Deze kern is via de appel en de boom verbonden met het grotere
geheel. BW beweegt zich daarmee tussen twee uitersten: we zijn de hoofdpersoon in ons eigen verhaal én de zandkorrel in de woestijn. BW bestrijkt, met
andere woorden, het terrein van de gehele mens: fysiek, mentaal, emotioneel
en spiritueel, en al zijn levensgebieden.
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Hoe vertaalt deze visie zich nu naar de praktijk? Tijdens het leven verliezen
veel mensen door de hectiek van alledag (de buitenkant van ons bestaan) het
zicht op hun kern, waardoor de verbinding met hun authentieke Zelf vervaagt. Antwoorden op basale vragen als: Wat vind ik eigenlijk leuk? Waar heb
ik zin in? blijven dan uit. Zo kunnen mensen, meer of minder bewust, terechtkomen in werk dat niet (goed) bij hen past. Dit leidt vaak tot gebrek aan energie, geen ‘zin’ hebben, ziekte of burn-out. Dat is meestal het moment waarop
de loopbaanprofessional in beeld komt.
De algemene doelstelling van BW kan, op basis van deze visie, worden
omschreven als het her-inneren, her-vinden, her-ontdekken, her-structureren
en her-eigenen van ons authentieke Zelf. Door ons eigen verhaal te onderzoeken, kunnen we er opnieuw betekenis aan geven en het contact met onszelf
(ons Zelf) herstellen. Dit leidt er onder andere toe dat er weer perspectief voor
de toekomst ontstaat en keuzes kunnen worden gemaakt. BW is daarmee ook
het (opnieuw) verbinden van ‘binnen’ en ‘buiten’. De coachee herontdekt wie
hij is, in termen van wat hij wil en in zijn mars heeft en ook hoe zijn gedrag in
het heden nog wordt beïnvloed door het verleden. Deze bewustwording en
het ontstane zelfinzicht kunnen vervolgens worden omgezet in een nieuwe
aanpak en/of volgende (loopbaan)stap. Het gaat om de weg naar binnen én de
concrete vertaling daarvan in het leven van alledag.
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De professionele rol
Elke loopbaanprofessional zal anno 2015 iets van de biografische benadering
in zijn aanpak leggen, al was het alleen maar omdat werk zo’n andere rol
speelt in ons leven dan voorheen. Naast geld verdienen zijn bijvoorbeeld plezier, zingeving en expressie de laatste decennia belangrijke waarden in werk
geworden. Juist die aspecten zijn sterk verbonden met wie we zijn.
Loopbaanprofessionals die BW als kern van hun aanpak zien, kiezen echter
voor de biografische benadering als uitgangspunt en leidraad. Ze werken
bewust, methodisch en doelgericht aan de ont-wikkeling van authenticiteit.
Als je door deze bril kijkt, is BW een boeiende, intieme en subtiele zoektocht
naar ‘persoonlijke waarheid’. De coach beschikt daarbij enerzijds over het
vermogen om naast de coachee te lopen; anderzijds kan hij het proces van een
afstand volgen en het geheel overzien. De ‘optimale’ biografisch begeleider is
spoorzoeker, detective, reisgids en sherpa, die ondersteunt bij het zoeken naar
en het vinden van ‘wat er al is’.
Dat vraagt van de coach onder andere het vertrouwen dat de coachee van
nature creatief, vindingrijk en compleet is. Coachees hebben zelf de antwoorden, al denken ze dat ze die niet zelf kunnen vinden. Ook vraagt het van de
coach intrinsieke nieuwsgierigheid; dat hij zijn eigen geschiedenis goed kent
en heeft doorleefd, zodat projecties en overdracht worden voorkomen; uitgaan van het feit dat de coachee de expert is van zijn eigen verhaal; snel
kunnen schakelen en verbanden kunnen leggen, bijvoorbeeld tussen heden
en verleden; kennis hebben van (stagnaties in) ontwikkeling en levensfasen;
kunnen luisteren en waarnemen op alle niveaus (verbaal, non-verbaal, energetisch). Maar misschien het allerbelangrijkste is dat het zoeken naar de oorspronkelijkheid van de coachee vraagt om wederkerigheid. Dat wil zeggen dat
ook de professional vanuit zijn oorspronkelijkheid het proces tegemoet treedt,
waarbij gelijkwaardigheid een wezenlijk uitgangspunt is.

De praktijk
De volgende twee voorbeelden geven een indruk van de manier waarop
binnen de biografische benadering de toekomst vorm krijgt, door heden en
verleden met elkaar te verbinden.

‘Gemist wie ik ben geworden’
Coachee van eind veertig (technicus, hoogopgeleid, al langer leidinggevend)
krabbelt langzaam weer op, na een aantal maanden uit het arbeidsproces te
zijn geweest met een burn-out. Hij heeft altijd met plezier gewerkt. Pas het
laatste jaar, in een nieuwe functie, zijn de problemen ontstaan. Doel van de
begeleiding is om helder te krijgen of deze functie nog steeds een optie is en
zo ja, wat er dan moet veranderen. Zo nee, wat dan de volgende stap zou
kunnen zijn. Coach: ‘Wil je eens op het bord tekenen hoe je loopbaan er tot nu
toe uitziet?’ De vraag is bewust wat ‘vaag’ gehouden, zodat de coachee zijn
eigen interpretatie kan (weer)geven. Hij tekent direct een grafiek met op de
X-as de tijd en op de Y-as: ‘loopbaan’ en een sterk stijgende lijn. ‘Wauw, één
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lange, opgaande lijn!’, zegt de coach, waarop de coachee reageert met: ‘Nou
nee – zó had het moeten zijn!’, en hij tekent een nog veel steilere lijn.
Tot een jaar of tien geleden had deze coachee het pad kunnen volgen dat
hij van tevoren voor zichzelf had uitgestippeld. Daarna stagneerde het. Dat
wil zeggen: er kwam een andere route, nog steeds ‘omhoog’, maar niet op weg
naar de verwachte directeursfunctie. Overigens wel op vergelijkbaar niveau
binnen de organisatie. Dit op zichzelf korte moment van terugkijken tijdens
de coaching was voor de coachee het begin van vooruitkomen: bewustwording (‘zo is het dus gelopen’), inzicht (‘ik heb gemist wie ik ben geworden’),
rouw (de pijn voelen en aangaan), acceptatie en herwaardering van het nu (‘ik
heb ontzettend veel in huis’) en ruimte voor verandering (‘dat ga ik als volgt
inzetten’).

‘Wie was ik ook alweer?’
Een vrouw van rond de veertig is ongelukkig in haar werk als communicatieadviseur binnen een grote organisatie. Moeheid is het belangrijkste signaal
dat haar aanzet om verandering na te streven. In het tweede gesprek stelt de
coach voor om te onderzoeken waar ze in haar leven tot nu toe plezier en
energie uit gehaald heeft. Drie stoelen vertegenwoordigen drie perioden:
heden, verleden en toekomst. Op de stoel van het heden vertelt ze dat ze het
heerlijk vindt om te fotograferen, met haar dochtertje te knutselen, een paar
uur in het bos te lopen enzovoort. Op de stoel van het verleden komt er eerst
een periode uit haar studententijd waarin ze veel plezier had met vriendinnen. Na doorvragen brengt de verleden-stoel haar bij haar kindertijd, waarin
ze het heerlijk vond om in haar eentje in haar slaapkamer op bed te liggen,
omringd door tekenspullen, knip-en-plakwerk en plaatjesboeken. Een gevoel
van groot plezier en geluk komt boven. Wanneer de coach haar vervolgens
uitnodigt om een stoel in de toekomst te zetten, blijken de ervaringen uit
heden en verleden haar moeiteloos te helpen om zich een beeld te vormen
van een werk- en leefdag zoals die er voor haar uit kan zien. En die toekomst
is zeer nabij, zo vertelt ze. Ze straalt.

Beoogd resultaat
BW kan worden ingezet voor een breed scala aan vragen rondom loopbaan,
werk, relatie en zingeving. Leggen we de focus op werk- en loopbaangerelateerde vragen, dan zien we meestal de volgende onderverdeling:
• het maken van een keuze (opleiding, werk, loopbaan);
• het veranderen van gedrag, meestal een vorm van positie innemen (assertiviteit ontwikkelen, grenzen stellen);
• in het verlengde daarvan: vormgeven van persoonlijk leiderschap. Je eigen
leven vormgeven op basis van keuzes van binnenuit (in plaats van reageren op de omstandigheden);
• balans opmaken bij overgangsfases en/of life events (bijvoorbeeld midcareerfase, scheiding, ontslag, pensioen of een combinatie van gebeurtenissen).

79

Binnenwerk Loopbaanhandboek 2 79

22-10-15 11:50

het comple te loo pbaan boe k

Coachees geven aan dat BW naast een antwoord op de vraag waarmee het
traject startte meestal nog meer opleverde:
• zelfbewustzijn en toegenomen zelfvertrouwen (een herwaardering van het
eigen leven);
• eigenaarschap over de eigen levensloopbaan tot nu toe en ervaringen
daarin;
• omkering van de oriëntatie: in plaats van reageren op de omgeving, van
binnenuit leven;
• zelfsturend vermogen: de coachee is in staat om ook op een later moment,
zelf binnen en buiten opnieuw op elkaar af te stemmen (duurzame ontwikkeling van binnenuit);
• toename van acceptatie van verandering of verlies.
Contra-indicaties voor het inzetten van BW zijn:
• wanneer de coachee gelooft dat het heden niets met het verleden te maken
heeft;
• wanneer onverwerkt verleden gezond functioneren in het heden in de weg
staat. Meestal komt dit echter pas tijdens een biografisch traject naar
voren; dan is het goed om eerst andere hulp te zoeken en pas daarna het
traject te hervatten;
• indien het doel van de begeleiding is: zo snel mogelijk vergelijkbaar werk
vinden, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie of faillissement. De
nadruk ligt dan op arbeidsmarktbenadering en baanverwerving.

Tot slot
BW vraagt om een coachende stijl en grondhouding van de loopbaanprofessional en kan zowel intern als extern worden ingezet, in principe in elke
levensfase van de coachee. Omdat BW een sterk beroep doet op het reflectief
vermogen van de coachee, een competentie die met het toenemen van de leeftijd meer tot ontwikkeling komt, is het aannemelijk (maar niet bewezen) dat
BW meer effect zal hebben bij volwassenen dan bij jongeren.
Voorbeelden van typen biografische begeleiding in diverse levensfasen
zijn: jongeren in het onderwijs leren om over zichzelf na te denken met het
oog op studie- en beroepskeuze (LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding),
scholieren die net hun middelbareschooldiploma hebben gehaald en jongvolwassenen helpen met solliciteren en reflectie op eerste werkervaringen,
volwassenen in diverse levensfasen ondersteunen bij in-, door- en uitstroomvraagstukken.
BW kan worden ingezet in alle fasen en bij alle thema’s van loopbaanbegeleiding die in deel 1 worden genoemd. In de praktijk is er eigenlijk altijd
sprake van een ontwikkelingsbehoefte die veelal is ingegeven door: voor een
keuze staan (studie, beroep, volgende stap), ziekte (burn-out), ontslag, demotie, life events in de privésfeer (zoals scheiding of overlijden), of de wens om
bepaald gedrag te veranderen. Ook een combinatie van factoren komt regelmatig voor.
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coaches
Ineke van den Berg werkt als zelfstandig loopbaanprofessional (CMI-C-gecertificeerd) vanuit haar bedrijf ZOÉ
Training en Coaching. Zij leidt ook loopbaanprofessionals op via Schouten & Nelissen en is opleider van coaches en trainers voor de Trainersacademie in Amsterdam. Daarnaast is zij voorzitter van de commissie Ontwikkeling en Professionaliteit van Noloc. Zij publiceerde onder andere het boek Lopen doe je zelf (2005).
www.zoetrainingencoaching.nl
Yvonne van Holsteijn werkt als zelfstandig loopbaanprofessional (CMI-B-gecertificeerd) vanuit haar bedrijf
Stroom Loopbaanadvies en Coaching. Zij is gespecialiseerd in Biografisch Werken. Loopbaanprofessionals
kunnen bij Stroom terecht voor individuele leertrajecten of kleinschalige trainingen Biografisch Werken en
supervisie. www.stroom-coaching.nl
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