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1. Inleiding. Een sterk verhaal. Over het rollen van een steen 

Ik begin met een sterk verhaal. Sisyphus, stichter en koning van Korinthe, riep door zijn sluwe en 

listige daden de toorn der goden over zich uit. Wat had hij gedaan? Hij kneep er tussenuit zonder 

zijn vrouw te waarschuwen en aan de noodzakelijk dodenrituelen te voldoen. Hij wilde de rivier de 

Styx oversteken om zich in het dodenrijk te vervoegen, maar werd tegengehouden door Hermes, de 

boodschapper van de Goden.  

 

De meest zinloze straf 

“Ga jij maar terug naar de levenden, neem goed afscheid van je vrouw, laat de dodenrituelen 

volbrengen en kom dan terug”, zei Hermes namens de goden. Sisyphus ging terug, maar vond het 

leven op aarde zo leuk, dat hij er niet meer aan dacht om contact op te nemen met zijn vrouw. Dit 

kon niet onbestraft blijven, dus de goden verzonnen de meest zinloze en volstrekt absurde straf: 

Sisyphus moest een grote steen die klaarlag aan de voet van de berg naar de top van de berg 

duwen.  Na lang zwoegen met de top in zicht viel de steen weer naar beneden, en kon Sisyphus 

opnieuw beginnen. Dit proces herhaalde zich telkens opnieuw, tot in de eeuwigheid. 

De meest zinvolle straf 

Er lijkt niets zinlozer dan een steen naar boven te duwen die telkens naar beneden valt. Volgens de 

Franse filosoof Albert Camus is Sisyphus echter gelukkig. Hij weet zijn zinloze werk om te zetten in 

kracht. Binnen de beperkingen van zijn leven (het rollen van de steen) heeft Sisyphus een zinvol 

bestaan gevonden. Tijdens het naar beneden wandelen om de steen op te halen heeft hij tijd om na 

te denken. Zo komt hij tot de conclusie dat hij de goden heeft getrotseerd door niet te doen wat ze 

hem opdragen. Tegelijkertijd heeft Sisyphus wel zijn doel bereikt: omdat de steen tot in de 

eeuwigheid blijft vallen is hij, net als de goden, onsterfelijk geworden. De rivier de Styx hoeft hij niet 
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meer over te steken, en hij hoeft geen afscheid te nemen van zijn vrouw. Zijn noodlot is zijn 

overwinning geworden, hij sjouwt blijmoedig de steen omhoog. 

 

Het zelfde verhaal: anders uitgelegd 

Camus laat zien waar dit voorbeeld over gaat: door je verhaal ander te interpreteren krijgt het een 

andere betekenis. Door jouw verhaal opnieuw te vertellen krijgt je loopbaan zin. Dezelfde steen is 

lichter geworden, rolt anders en is gemakkelijker vooruit te duwen. Sisyphus gaat een nieuwe 

toekomst tegemoet. Dat is precies wat de bedoeling is bij de begeleiding van studenten en alumni 

in levensloop en loopbaan, zoals ook uit het verhaal van onderstaande student blijkt. Op een 

gegeven moment komt de durf om je verhaal te vertellen. 

Het juiste verhaal is altijd jouw verhaal 

Vaak had ik sterk de neiging een verhaal op papier te zetten voor een sollicitatie. Ik dacht 

dan: “Dat zou mooi zijn!” en deed het vervolgens niet. Dat accepteren ze toch niet, was de 

rationalisatie daarbij. Daar heb ik spijt van, want dit heeft mij anderhalf jaar onzinnig 

solliciteren gekost. Als ik uw advies opgevolgd had, en mezelf niet zo had afgeremd, dan had 

ik eerder een mooie baan gehad. Gelukkig heb ik na lange tijd aanhouden toch iemand 

kunnen overtuigen van mijn kwaliteiten. Iemand die niet schreeuwt is afhankelijkheid van de 

welwillendheid van anderen om gehoord te worden. Of hij moet slim zijn en dat kan met een 

goed verhaal. Door het juiste verhaal neem je de twijfels bij iemand weg. Het juiste verhaal is 

altijd jouw verhaal en nooit een standaard sollicitatiebrief, zoals het hoort. 

2. Jezelf memorabel maken 

 

Als loopbaanbegeleider ben ik ervan overtuigd dat verhalen helpen bij het vinden van een goede 

baan. Je moet immers een goed verhaal hebben om ergens binnen te komen. Verhalen 

onderstrepen en expliciteren de uniciteit van het individu en geven betekenis aan gemaakte 

keuzes. Dat is nodig omdat er altijd mensen zijn die een beter diploma en/of meer ervaring hebben.  

De uitdaging bij het schrijven van een sollicitatiebrief is om memorabele zinnen te maken. Deze 

zinnen maken jou uniek en je wordt er door herinnerd: ook nog wanneer er honderd anderen 

hebben gesolliciteerd. Kortom: Jij bent memorabel geworden door jouw zinnen. Ik geef hier een 

voorbeeld hoe dat in de praktijk werkt. Een filosofie student zag een vacature voor 

bibliotheekmedewerker bij de universitaire bibliotheek. Door haar unieke beginzinnen (en de juiste 

kwalificaties) kreeg ze de baan 

De bibliotheek is mijn wereld 

Toen ik net kon lezen nam mijn moeder me aan de hand mee naar de bibliotheekbus. Een 

keer in de week kwam deze bus in ons dorp. Vanaf het allereerste begon wat ik de enige die 

welke week met een stapel boeken uit de bus vertrok. Die bus heeft mijn dorpse leefwereld 

vergroot naar een wereld vol met fantasie, dromen en andere werkelijkheden. In die bus is 

de passie voor de bibliotheek al begonnen. 
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Een waargebeurd verhaal 

Een net afgestuurde juridisch hulpverlener kwam naar mij toe met de vraag of ik haar kon helpen. 

Hoewel ze al vele brieven had geschreven werd ze nergens uitgenodigd. Ze begon al haar brieven 

met: “Hierbij reageer ik op de vacature omdat ik denk dat ik geschikt ben. Ik werk namelijk heel 

secuur.” Ik ben met haar aan de slag gegaan met storytelling, het vertellen van een verhaal. In de 

volgende brief schreef ze onderstaande openingszinnen: 

Dressuur is mijn passie omdat het precisiewerk is. Dit vergt een goede samenwerking tussen 

het paard en de ruiter. Het paard wordt tijdens het rijden binnen de lijntjes gestuurd, dit is 

dus precisiewerk. Dat doe ik graag, want ik wil dit perfect doen, dat is mijn ambitie. Die 

ambitie en perfectie kan ik ook kwijt in uw werk. 

Deze student kreeg onmiddellijk een gesprek en ze kon de week daarop beginnen. Zij  is niet de 

enige student die via storytelling een baan heeft gekregen. Ze heeft niet alleen haar verhaal vertaalt 

in de eerste zinnen van haar brief, maar ze kon ook in het gesprek dat volgde veel gemakkelijker 

praten met haar verhaal in haar achterhoofd. 

3. Career Construction Theory 

 

Welke vragen zijn nu van belang voor het sollicitatieproces? Mark Savickas, hoogleraar in de 

gedragswetenschappen en een van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van 

loopbaanontwikkeling heeft een model ontwikkeld onder de naam Career Construction Theory. 

Via verhalen betekenis geven 

Volgens Savickas is werken aan je loopbaan hetzelfde als het ontwikkelen van jezelf. Een loopbaan 

kun je creëren door het maken van een eigen levensverhaal, waarbij ‘het zelf’ wordt geconstrueerd. 

Die constructie is het gevolg van een actieve en creatieve houding waarbij reflectie en taal een 

doorslaggevende rol spelen. Door het formuleren van je verleden, heden en toekomst in verhalen is 

het mogelijk om te interveniëren in je eigen leven. Mensen gebruiken verhalen immers om hun 

leven betekenis te geven, om zichzelf te waarschuwen of juist gerust te stellen, en om de toekomst 

een beetje zekerheid te geven. 

 

Career adaptability 

Niet iedereen is op gelijke wijze in staat om een nieuwe baan te vinden. Dat hangt namelijk af in 

welke mate je je kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden die solliciteren nu eenmaal 

met zich meebrengt. Hoeveel zelfvertrouwen heb je, hoe nieuwsgierig ben je naar de toekomst, in 

hoeverre heb je een externe of interne motivatie, hoe graag wil je die nieuwe baan en voel je je 

daar echt verantwoordelijk voor?  Savickas noemt dat career adaptability.  

Door middel van de dialoog vormen we ons verhaal: we selecteren, rangschikken en benoemen 

gebeurtenissen in zinvol verband en we creëren een wereld om ons heen die past in dit nieuwe 

verhaal. Verhalen zijn krachtige instrumenten om zelf betekenis te geven aan je toekomst. Deze 

verhalen moeten niet alleen gebruikt worden voor concrete actie, maar ook voor persoonlijke groei 
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en om de career adaptability te vergroten. Je wordt de regisseur van je eigen leven. Het is een 

creatief proces en het eindresultaat is van te voren niet te voorspellen, maar de uitkomst is altijd 

beter dan waar je begon. 

Gebruik herinneringen voor de toekomst 

Savickas laat je bewust wandelen in de tijd. Je gebruikt je herinneringen om je toekomst richting te 

geven. Die herinneringen zijn echter subjectief en veranderen wanneer de context verandert. 

Bepaalde gebeurtenissen kunnen je herinneringen zo veranderen dat je een ander verleden krijgt. 

Je formuleert je herinneringen zo dat je ze kunt gebruiken voor de toekomst. Een goed 

loopbaangesprek is een gesprek waarbij afwisselend wordt teruggekeken naar concrete ervaringen 

in het verleden en mogelijk keuzes in de toekomst. Terugkijken om vooruit te kijken dus. 

4. Zeven wezenlijke zinsvragen 

 

De Career Construction counseling van Savickas begint met een interview, waarbij zeven zinsvragen 

van belang zijn. De antwoorden op deze vragen vormen de bouwstenen voor het eigen verhaal. 

Elke vraag gaat over de eigen persoonlijkheid, maar wordt vanuit een ander perspectief gesteld. 

Savickas onderscheidt de volgende wezenlijke zinvragen: 

1) Wat wil ik? 

2) Wie ben ik? 

3) Wat is mijn wereld? 

4) Wat doe ik?  

5) Wat is mijn bron en mijn kracht? 

6) Waar ben ik goed in? 

7) Wat is mijn levensmotto? 

De omweg via het verhaal 

Savickas gaat ook te rade bij de Franse filosoof Paul Ricoeur. Volgens Ricoeur is de mens vooral een 

vertellend wezen dat zijn identiteit door middel van verhalen kleur geeft. Om te weten wie we zijn, 

zijn we aangewezen op de omweg van het verhaal. Maar die verhalen zijn vaak niet coherent, het 

zijn meer geïmproviseerde losse stukjes, waarbij een groter geheel ontbreekt.  

Ricoeur stelt dan ook dat een verhaal verdeelt kan worden in microverhalen, waarbij pas later de 

causale verbanden tussen de verhalen gezocht wordt. Juist deze microverhalen zorgen ervoor dat 

de verteller bereid is om meer buiten de eigen kaders te opereren. Er hoeft immers niet binnen 

bepaalde verbanden gedacht te worden, deze verbanden komen later. Er is sprake van polyfone, 

dat wil zeggen meerstemmige verhalen, die elkaar zelfs kunnen tegenspreken. De verhalen worden 

van te voren niet ingekapseld in een groter geheel, waardoor de creativiteit beperkt zou kunnen 

worden. De zeven wezenlijke vragen leveren bij iedere student aparte microverhalen op,  waarbij er 

per vraag weer extra verhaalopdrachten kunnen worden gegeven. Pas later worden de aparte 

verhalen door de student naast elkaar gelegd om de verbanden te zoeken. Dit leidt tot verrassende 

resultaten: er komen verbanden tot stand die in eerste instantie niet vanzelfsprekend zijn. 
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5.  Wat wil ik 

Opdracht: Schrijf een fictief verhaal over het thema wat wil ik 

 

Savickas begint altijd met de vraag “Wat wil ik?”. Van deze vraag hangt het volgens hem af in welk 

licht de eigen verhalen komen te staan. Soms is een onderliggende vraag veel belangrijker en 

complexer. Dat blijkt uit het voorbeeld van een student die met de volgende vraag kwam: “Ik moet 

stagelopen en ik heb nog geen stageplek”. Na het gesprek werd de volgende ‘ik wil vraag’ veel 

belangrijker: “Hoe kan ik vrienden worden met mijn gedachten?”. De context wordt dan ineens heel 

anders, net als de verhalen die volgen. Bij mij krijgen de studenten ook de opdracht om de ‘ik wil 

vraag’ de beantwoorden met een fictief verhaal. Er wordt meteen creativiteit verlangd. Er zijn veel 

wetenschappers die het verband hebben gelegd tussen welzijn en het schrijven van fictieve 

verhalen. Het kan gebruikt worden als een emotionele uitlaatklep, en het kan helpen bij het 

oplossen van negatieve en stressvolle gebeurtenissen. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat je 

buiten je eigen kaders gaat denken. Het verhaal ‘wat wil ik’ zegt al heel veel over de personen zelf, 

zoals uit onderstaande verhalen blijkt. Het boort de creativiteit aan en kan richting geven, zoals ook 

uit bijgaand voorbeeld blijkt.  

Ik wil voorbij het gangbare, het gebruikelijke, het normale.  

Er hangen twee schilderijen aan de muur. Het ene schilderij toont een landschap: een huis 

langs een rivier midden in de groene natuur met bergen op de achtergrond. Na enkele 

seconden heb ik het gezien. Inderdaad, ik zie een huis, een rivier en ik zie natuur, klaar. Het 

schilderij is mooi, maar dit laat weinig tot de verbeelding over.  

Het tweede schilderij van Dali trekt mijn aandacht. Het is een abstract werk, waarin ik 

herkenbare figuren zie, omgeven door vreemde vormen en verrassende kleuren. Ik ben 

gefascineerd. Er gebeurt van alles in mijn hoofd. Die figuur lijkt wel…wat doen die vormen 

daar? Wat wil de kunstenaar hiermee vertellen? Wat doet dit schilderij met mij, vind ik het 

eigenlijk mooi? Of alleen fascinerend? Moet een schilderij mooi zijn om te fascineren?  

Zoals ik naar dit schilderij kijk, zo kijk ik naar de wereld. Ik ga voorbij het gangbare, het 

gebruikelijke, het normale, op zoek naar wat afwijkt en bijzonder is, origineel en verrassend. 

Wat bijzonder is, wil ik delen met anderen, zodat zij ook geïnspireerd raken en tot bloei 

komen. Zodat ook zij met hun passie de wereld een beetje mooier maken. 

6.  Wie ben ik? 

Opdracht: Noem drie favoriete rolmodellen. Wie hebben je geïnspireerd en waarom? Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen tussen jou en deze rolmodellen? 

Het is heel moeilijk om de bovenstaande vraag rechtstreeks te beantwoorden. Beter is om een 

omweg te nemen, waarbij je geïnspireerd wordt om te vertellen en niet na hoeft te denken wie je 

eigenlijk bent. Savickas neemt de omweg via de favoriete rolmodellen. Waarom heb je deze 

rolmodellen? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen jou en deze modellen? Deze 

laatste vraag is de belangrijkste vraag, omdat je daarmee en deel van je eigen identiteit blootgeeft. 
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Als mensen rolmodellen kiezen dan gaat het in feite over stukjes van hun ideale zelfbeeld. Deze 

rolmodellen kunnen overal vandaag worden gehaald: vaders, moeders, buren, acteurs, het maakt 

niet uit. Ze kunnen in fictie en in het echte leven voorkomen, beroemd zijn of alleen bekend zijn in 

een kleine groep, maar ze worden met een reden gekozen. De ene student kiest als rolmodel zijn 

vader, terwijl de andere kiest voor Byron Katie. Waarom heb je zulke verschillende rolmodellen 

gekozen en wat zegt dat over jou? Het gaat dan vooral om het onderzoeken van de karakteristieken 

van de gekozen rolmodellen, om te kijken of die karakteristieken iets zeggen over je eigen karakter. 

Savickas laat de studenten ten minste drie rolmodellen kiezen, zodat je genoeg materiaal hebt om 

patronen van jezelf te herkennen. Het is de bedoeling dat je opschrijft waarom je juist deze 

modellen bewondert en wat de overeenkomsten en verschillen met jezelf zijn. Hierna volgen drie 

voorbeelden: 

Mijn vader: gegroeid in leiderschap 

Mijn vader is een belangrijk rolmodel. Ik heb veel van hem geleerd over leiderschap, en 

gezien hoe hij daar zelf in is gegroeid. Ik heb ook gezien hoe hij meer heeft ontdekt van wat 

echt bij hem past, en dat hij heeft gekozen voor een master en nu ander werk doet. Ik lijk ook 

wel op mijn vader, we vinden het leuk om na te denken over de grote, trage vragen van het 

leven, het werken met mensen, begeleiden in plaats van leiden. 

 

Byron Katie: jezelf bevrijden 

Byron Katie vond zichzelf zo minderwaardig dat ze niet meer in een bed sliep, maar op de 

grond. Zij heeft zichzelf bevrijd uit diepe depressies, het waren immers haar eigen gedachten 

die haar zo ongelukkig maakten. Dus dan kun je ook je eigen gedachten veranderen om 

daarmee je van het lijden te bevrijden. Inmiddels gebruiken honderdduizenden mensen deze 

techniek, en als je haar aan het werk ziek, zie je hoe liefdevol, warm, vrij en open zij is. Ik 

herken me in haar en zou mezelf willen bevrijden en rust en geluk weten te vinden. En ik zou 

ook anderen willen helpen met de problemen in hun leven, en hen helpen zichzelf te helpen. 

Stéphane Hessel: aangeklaagd 

Ik heb Indignes-vous (aangeklaagd) gelezen van Stéphane Hessel. Hij schreef dat op 93-jarige 

leeftijd. Het is geen droge theorie maar een vurig pleidooi voor morele verontwaardiging en 

verzet. De stokoude Fransman richt zich in zijn betoog tot een apathische jongere generatie 

die zich over geen enkele sociale kwestie meer lijkt op te winden. Ik voelde me direct 

aangesproken. Ik ben aangeklaagd. Hij spoort mij aan verontwaardigd te zijn en in verzet te 

komen. 

7. Wat is mijn wereld 

Opdracht: Welk karakter uit een boek/film/muziekstuk spreekt je aan? Wat zijn de overeenkomsten 

en verschillen met jou? Benoem er minstens drie. Kortom: Wat zijn jouw favoriete verhalen en 

karakters? 

Savickas omschrijft deze vraag als volgt: “In welk theater acteer ik?” Volgens Savickas is de wereld 

een groot theater met onnoemelijk veel verhalen, waarvan je sommige verhalen oppikt en andere 
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weer niet.  Wat zijn je favoriete verhalen? De vraag is of er een patroon zit in de verhalen die je 

mooi vindt. Iedereen heeft een persoonlijke smaak ontwikkeld, en dat heeft een reden. Die 

redenen hebben met jezelf te maken. De karakters in verhalen zijn vooral van belang. Met sommige 

karakters vereenzelvig je je en met anderen juist niet. De held van het verhaal gaat op avontuur en 

overwint op kenmerkende wijze problemen die op zijn weg komen. Het is zeer verhelderend om te 

analyseren of jij dat ook op die manier doet, of juist niet. Er is een reden waarom  je door een 

bepaald karakter wordt aangetrokken, het past namelijk in jouw wereld. Wanneer Hercule Poirot 

jouw favoriete filmheld is of wanneer je worstelt met het ego van Eckart Tolle zegt dat iets over 

jezelf. 

Hercule Poirot is een ongelooflijke tuttebel 

Acteur David Suchet ken ik vooral van zijn rol als de Belgische detective 

Hercule Poirot. Hij is vastberaden en laat zich absoluut niet snel van de 

wijs brengen. Hij is trouw aan zichzelf en ook al zijn er mensen die hem 

kleineren of bezig zijn om hem te belazeren, hij zal zich nooit helemaal 

laten meevoeren door zijn emoties. Hercule Poirot is een ongelooflijke 

tuttebel en daardoor kan hij ook heel gereserveerd en gesloten zijn. Hij 

heeft van die eigenaardigheden zoals met dat precieze snorretje van 

hem of dat hij zijn eten helemaal symmetrisch op zijn bord moet hebben 

liggen. Vroeger kon ik ook obsessief dingen netjes of recht hebben willen 

staan. Gelukkig is dat bij mij nu heel anders: veel vrijer en meer de focus 

op belangrijke zaken, zoals de contacten met vriendinnen. En als ik overdreven de controle 

op dingen wil hebben, denk ik aan Hercule Poirot.  

 

Het EGO van Eckart Tolle  

“De nieuwe Aarde” van Eckart Tolle, is een favoriet boek van mij, omdat daarin heel duidelijk 

het ego wordt beschreven. Ik kom uit een familie waar veel ego heerst en daardoor mis je 

het echte contact, de kwetsbaarheid wordt uitgesloten en het gevoel blijft achterwege. Dat 

is natuurlijk verschrikkelijk jammer. Eckart Tolle beschrijft op een voortreffelijke manier hoe 

het ego zich kan manifesteren door je te identificeren met je gedachten en waardoor je heel 

krampachtig kan worden. Door meer bewust te worden van het ‘nu’, kun je met een veel 

ruimere houding de ander of de situatie tegemoet treden.  

 

8. Wat doe ik? 

Opdracht: Wat doe je in je vrije tijd, wat voor hobby’s heb je en hoe ben je daartoe gekomen? 

 

Wanneer zijn mensen vrij om helemaal zichzelf te zijn in wat ze doen, zonder de druk van werk of 

relaties? Volgens Savickas is dat in hun vrije tijd. Dan kiezen ze om te doen wat ze echt leuk vinden. 

Daarom gaat het bij deze vraag over wat je graag doet in je vrije tijd. Wat voor hobby’s heb je, en 

hoe ben je daartoe gekomen? De antwoorden op deze vragen zeggen iets over je echte interesses. 

Kies je voor een individuele hobby of een hobby in teamverband? Gaat het om luisteren, leren, 
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observeren, spelverdeler, verdedigen, scoren, overzicht houden, problemen oplossen, op een 

partner inspelen, prestaties leveren of creatief zijn? Uit de antwoorden op deze vragen kun je ook 

opmaken hoe jij omgaat met je omgeving. 

 

Dwarsfluit: ik fluit dwars 

Ik wilde van heel klein af aan al dwarsfluit spelen. Mijn moeder wilde graag dat ik eerst 

blokfluit ging proberen. Ik vond er echter niets aan en bleef bij mijn wens om dwarsfluit te 

spelen. Op mijn zesde ben ik op les gegaan en heb ik leren spelen door middel van een 

kromme kop omdat ik eigenlijk nog veel te klein was! En zo is mijn leven ook. Ik fluit mijn 

hele leven dwars. Daar wordt uw organisatie beter van.  

Breien: ik doorzie patronen 

Al jaren heb ik een passie voor breien. Ik vind het een feest om te werken met zachte wol, 

mooie kleuren en fijne texturen. Wat een breiwerk voor mij echt een succes maakt is het 

kiezen van het juiste patroon. Als ik dat eenmaal heb vormen de wol, kleur, en textuur samen 

een mooi geheel. De kunst is om dat geheel te kunnen zien, zonder de details uit het oog te 

verliezen. Dat is ook de rode draad van mijn leven. Ik doorzie snel patronen en ik maak er iets 

moois van; ook bij u. 

Wanneer je werkt zoekt ben je op zoek naar uniciteit. Er zijn honderden afgestudeerde filosofen, 

maar er zijn er maar weinig die karate en filosofie combineren in de slogan: ‘Wat beweegt de 

mens?’ Veel studenten zijn zich niet bewust van de kracht van hun favoriete hobby, terwijl deze 

kracht makkelijk over te zetten is naar een toekomstige werkomgeving. 

Ik ben een wedstrijdzwemmer 

Mijn sollicitatiebrief begon ik zo: ‘Als wedstrijdzwemmer ga ik rustig en geconcentreerd naar 

de start, gefocust op de komende race. Zodra het fluitje gaat, spring ik het water in en ga ik 

met volle kracht vooruit. Dit doe ik ook in mijn werk: gefocust, doelgericht en met volle 

kracht, inzet en betrokkenheid om optimaal resultaat te behalen’.   

Ik werd meteen uitgenodigd. Dank je wel nogmaals voor de gesprekken met jou. Ze hebben 

me sowieso een creatieve boost en zelfvertrouwen gegeven 'ik ben inderdaad een 

wedstrijdzwemmer' en het is een fijne manier om bepaalde kwaliteiten helder te krijgen en 

ook uit te leggen. 

9.  Wat is mijn kracht? 

Opdracht: Welke drie gebeurtenissen hebben de meeste impact op je leven gehad? Wat voor kracht 

heb je daar uitgehaald? 

Iedereen heeft in het verleden pijn of leed gehad. De vraag hierbij is: hoe ben je daar mee 

omgegaan? Hoe heb je er mee kunnen dealen? Het verwerken van pijn of leed vertelt iets over 

jezelf. Hoe doe je dat en welke krachten haal je eruit? Volgens Savickas levert het antwoord op 

deze vraag het belangrijkste materiaal op. Heftige gebeurtenissen hebben impact op het leven; het 
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heeft zijn weerslag op het observerend, reflecterend vermogen op latere leeftijd en op de wijze 

waarop op met tegenslag wordt omgegaan. Het gaat dan niet om het waarheidsgehalte van een 

gebeurtenis, maar om het actuele inzicht wat de impact van die gebeurtenis tot nu toe is geweest. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld op vroege leeftijd gepest is, heeft dat een blijvende impact. Deze 

student verwoord dat op de volgende manier: 

Gepest. Daarom kan ik slecht tegen onrechtvaardigheid 

Ik ben in al vroeg op de basisschool gepest. Vooral die keer dat ze (ik weet nog precies wie) 

mijn tas in het water hebben gegooid, herinner ik me als de dag van gisteren. Daarom ben ik 

alert op geklier en vervelend gedrag van anderen. Bijvoorbeeld bij kinderen. Ik reageer daar 

heftig op en zou de “vijand” het liefst afdrogen. Wat dat betreft kan ik slecht tegen 

onrechtvaardigheid. 

Een gebeurtenis met impact vormt je en geeft richting aan je leven. Je bent extra allergisch als het 

anderen ook overkomt. Als je, zoals in het bovenstaande voorbeeld, gepest bent, kun je je heel 

goed inleven als dat bij iemand ander gebeurt. Dat is een kracht waarmee je iets kan bereiken. Het 

gaat dus bij deze vraag niet alleen om de impact van een gebeurtenis, maar ook om de kracht die je 

daaruit haalt. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat je die kracht (nog) niet gevonden hebt, wellicht 

is het dan beter deze gebeurtenis achterwege te laten. 

Mijn moeder en haar afasie 

Juist doordat ik nu veel geleerd heb over hoe taal werkt in het menselijk brein en over de 

invloed van hersenletsel in het taalgebied, weet ik nu hoe ik destijds om had willen gaan met 

mijn eigen emoties en het contact met mijn moeder en haar afasie. Het heeft mij ertoe 

gedreven mensen bewust te willen maken van hun gezonde hersenen en te leren genieten 

van alles wat hun hersenen mogelijk maken. 

Faalangst…… 

Mijn hart klopt in mijn keel, mijn handen zweten en mijn benen willen maar niet ophouden 

met trillen... Iedereen weet eigenlijk dat ik niet op de universiteit thuishoor. Faalangst…. 

Vanaf de basisschool hoorde ik dat ik me slecht kon concentreren en ging vervolgens naar 

een vmbo-kader school. Tijdens mijn stage sociaal pedagogisch werkster behandelde ik een 

leerling voor zijn sociaal-emotionele problematiek. Na de eerste sessie wist ik het meteen: dit 

wil ik doen als beroep! Ik stelde mezelf als doel, ondanks mijn faalangst een master in de 

orthopedagogiek te behalen. Inmiddels ben ik afgestudeerd als orthopedagoog en filosoof. 

10. Waar ben ik goed in? 

Opdracht: Welke thema’s, werkzaamheden of vakken vind je leuk en waar heb je een hekel aan? 

Wat zijn de vaardigheden waar je goed in bent, waar liggen je interesses en waar juist niet? Waar 

liggen je talenten en wat vind je leuk om te doen? Volgens Savickas weet een student heel goed 

welke thema’s en vakken bij hem passen, en welke juist niet. Dat geldt ook voor mensen die 

werken. Door dit te formuleren geef je inhoudelijk richting aan de keuzes die je wilt maken voor de 
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toekomst. Ook het formuleren van waar je een hekel aan hebt helpt, het maakt duidelijk wat je niet 

wilt. 

Ik schilder in warme kleuren 

Ik schilder veel in warme kleuren, in veel verschillende nuances, gelaagd, van transparant 

naar dekkend. De warmte wordt soms enigszins gedempt met grijzen, bruinen of blauwen. 

Licht is heel belangrijk in mijn werk. Meestal schilder ik abstract vanuit de kleur, probeer het 

onzichtbare zichtbaar te maken,  waarbij ik wel uitga van een innerlijk thema, soms 

abstraheer ik de zichtbare werkelijkheid. Ik kan heel goed de warme kleuren bij anderen zien. 

11. Wat is mijn levensmotto? 

Savickas werkt altijd met titels. Als een student een verhaal schrijft hoort daar een titel boven. Een 

titel moet prikkelend zijn, en moet de lezer nieuwsgierig maken. Het verzinnen van een titel spreekt 

je creatieve vermogen aan en het zorgt ervoor dat de ander geprikkeld wordt en verder wil lezen. 

De titel is het begin van een levensverhaal. Sommige mensen hebben al een levenstitel 

(levensmotto) in hun hoofd zitten die ze te pas en te onpas gebruiken. Dit levensmotto zegt iets 

over hen. Het zijn statements die levenswijsheden in zich dragen en dienen als een soort zelfadvies. 

Het is een lichte vorm van zelftherapie. Het herinnert je eraan dat er dingen gedaan moeten 

worden. De vraag die hierbij hoort is: Wat is mijn levensmotto?  En als je er geen hebt, kun je nu je 

alle voorgaande vragen beantwoord hebt een verzinnen? Het kan een woord zijn, een metafoor, 

een zin of een verhaal. Het maakt niet uit.   

Mijn levensmotto is: Onvoorwaardelijkheid 

Het is bij mij dus niet zozeer een zin of verhaal maar meer een alomvattend woord. Het heeft iets 

verfijnds, iets kwetsbaars, iets ruimtelijks en iets vrijs. Al wat onvoorwaardelijk is, geeft mij meer zin. 

De onvoorwaardelijkheid waarmee ik liefde en zorg geef. De onvoorwaardelijkheid waarmee ik 

geniet van een gemaakte zeepbel. De onvoorwaardelijkheid zorgt ervoor dat alle obstakels, 

problemen, dilemma’s en drempels, dat alles mij even niets meer doet. Het is dan goed zoals het is. 

Ik ben dan goed zoals ik ben.  

Mijn levensmotto  is: Zoekend op pad verder gaan 

Wat een geweldige opdracht. Ik durfde aan het begin niets over mezelf te formuleren, maar nu weet 

ik mijn gevonden zelfkennis in een zin te pakken. De zin omschrijft dat je nooit aankomt en altijd 

open moet blijven voor nieuwe invloeden. 

12. LinkedIn, CV en sollicitatiebrief 

 

De antwoorden op de wezenlijke zinvragen geven voldoende bouwstenen om jezelf memorabel te 

maken. Soms heb je voldoende aan een antwoorden, soms is het noodzakelijk om meerdere 

antwoorden te combineren. Met memorabel bedoel ik dat je blijvend herinnerd wordt door je 

zinnen, ook al zijn er honderd sollicitatiebrieven.  
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Belang van LinkedIn 

In Amerika zijn er bureaus die gespecialiseerd zijn in de ‘summary’s’ van LinkedIn. De samenvatting 

staat immers bovenaan op de LinkedIn pagina. Het zijn de belangrijkste stukjes tekst om je te 

onderscheiden van anderen. Het is dus belangrijk dat dit korte stukje tekst memorabel is. In de 

samenvatting schrijf je in ongeveer vijf zinnen wie je bent en wat je drijfveren zijn. Er zijn drie zaken 

die aan bod moeten komen in de samenvatting: zelfintroductie, persoonlijke drijfveren en je 

arbeidsethiek. Dit zijn de zaken die jou bijzonder en uniek maken. 

Een student met een moslimachtergrond kwam naar mij toe en zei dat ze nooit een baan zou 

kunnen krijgen. Ze had een buitenlandse naam en ze dacht dat haar specialisatie (religie en beleid) 

ook niet zou helpen om een baan te krijgen. Na de opdracht met de microverhaaltjes gedaan te 

hebben, zette zij de volgende zinnen op haar LinkedIn- profiel: “Geboren in het verscheurde 

Voormalig Joegoslavië heb ik aan den lijve ondervonden wat haat met een mens kan doen. Daarom 

wil ik uit de grond van mijn hart mensen met elkaar verbinden.” 

Een groot deel van Limburg ontvolkt en een van de gemeentes is bang dat er problemen gaan 

komen met de woningvoorraad. Er blijven woningen leeg staan wanneer teveel mensen 

wegtrekken. Er zullen dus ook mensen aangetrokken moeten worden die deze woningen 

betrekken. Daarop zocht deze gemeente een functionaris die mensen met elkaar zou kunnen 

verbinden. De gemeente zoekt niet zelf maar geeft de opdracht aan een uitzendbureau. Dit bureau 

struint LinkedIn af op het woordje ‘verbinden’ en komt bij onze student uit. Zij wordt uitgenodigd 

voor een gesprek en nu is ze beleidsmedewerker volkshuisvesting in een Limburgse gemeente.  

 

Van een andere student kreeg ik de volgende mail:  

Laatst werd ik benaderd via de mail voor een functie, ze had mijn cv gevonden via LinkedIn. 

Het is iets anders dan waar ik steeds op solliciteerde, maar het spreekt me wel aan, ook de 

cultuur van het bedrijf spreekt me aan. En ik ben uitgenodigd voor een gesprek en nu mag ik 

er gaan werken. 

Belang van een goede sollicitatiebrief 

De meeste sollicitatiebrieven beginnen als volgt: ‘Hierbij solliciteer ik op deze functie omdat ik denk 

dat ik aan de door u geformuleerde eisen voldoe’. Het is vrij logisch dat je aan de gestelde eisen 

voldoet, anders zou je natuurlijk niet solliciteren. Deze zin is dus volstrekt overbodig en is daarnaast 

een gemiste kans om memorabel te worden. In de inleiding heb ik al een voorbeeld gegeven van 

een student die begon met: ‘Ik doe aan dressuur…’.  Wanneer je gaat solliciteren maak je van je 

verschillende microverhaaltjes een macroverhaal dat past bij de context van die sollicitatie. Dit 

verhaal heeft niet alleen een goed plot nodig, maar ook memorabele zinnen. Deze zinnen komen 

altijd uit de eigen herinneringen zijn daarom per definitie authentiek. Je verzint ze niet. Daarbij zijn 

de eerste drie zinnen het belangrijkst. Hieronder volgt een voorbeeld van een verhaal van een 

student waarmee hij is uitgenodigd voor zijn eerste baan. Tijdens het sollicitatiegesprek was er 

genoeg stof om over te praten. 
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Vorig jaar sloop ik via de achterdeur de Algerijnse ambassade in Beirut binnen om op tijd aan 

een stage in Algiers te kunnen starten. De voordeur was namelijk op slot. De ambassadeur 

was verrast me te zien, maar ik kreeg het begeerde visumpapiertje waarmee ik naar Algerije 

kon vliegen en op tijd aan mijn stage kon beginnen.  

Zaken zijn prettig als ze soepel verlopen, maar geven een stuk meer voldoening als je er een 

paar hobbels voor hebt moeten nemen. Wanneer ik met een opdracht bezig ben, vind ik het 

niet erg om met tegenslagen om te gaan: als het resultaat goed is, ben ik tevreden.  

Mijn ervaringen in het chaotische Midden-Oosten, opgedaan tijdens mijn studie Arabisch en 

Islam, hebben van mij een positieve ploeteraar gemaakt. Gewapend met kennis van de 

Arabische taal, politiek-economisch inzicht in de regio en een flinke dosis mensenkennis 

hebben mij het inzicht gegeven dat hoe chaotisch de situatie ook is, er altijd mogelijkheden 

om oplossingen te vinden.  

Nu wil ik mijn kennis en ervaring aanwenden voor een loopbaan. Als u een baan heeft 

waarvoor geploeterd moet worden en achterdeuren belangrijk kunnen, zijn bied ik me per 

direct aan. 

De eerste zin uit deze brief is een ervaring uit het verleden. Deze ervaring vertelt iets over de 

persoon zelf. Je kunt natuurlijk zeggen van jezelf dat je een doorzetter bent, dat je goed om kan 

gaan met verassende situaties en omstandigheden, dat je durf hebt, dat je ondanks alles op je doel 

afgaat, maar sterker is het omdat te laten zien middels een ervarings-verhaal: “show, don’t tell”. 

Het is echter wel van belang dat je verhaal authentiek is, anders is het niet geloofwaardig.  

Ik heb ‘Alleen op de wereld’ onlangs herlezen. Met mijn huidige kennis en kunde had ik de 

hoofdpersoon Remy kunnen redden en nu krijg ik de kans om dat bij u te doen.  

Belang van de vorm 

Na zijn studie besloot een student te solliciteren als PR-functionaris bij de Franciscaanse beweging. 

De beginzinnen van zijn brief luiden als volgt:  

‘’Publiciteitsmedewerker bij de Franciscaanse beweging?’’, vroeg Pieter, een goede vriend 

van me, toen ik hem vertelde dat ik ging solliciteren. ‘’Interessant, maar waarom zou je dat 

willen?’’ ‘’Ik wil dat mijn werk meer is dan stom werk alleen, het moet zin hebben. Weet je 

nog toen ik bij DTG in Amsterdam werkte, en zo veel mogelijk klanten in zo weinig mogelijk 

tijd te woord moest staan? Het enige dat telde was geld. Dat wil ik niet meer.’’ zo legde ik 

hem uit. ‘’En bij de Franciscaanse beweging is dat anders?’’ vroeg Pieter terwijl hij zijn 

wenkbrauwen licht fronste. ‘’Ja, dat denk ik wel “. 

Deze brief is memorabel doordat hij in dialoogvorm geschreven is. Achteraf hoorde de oud student 

dat het sollicitatiegesprek eigenlijk niet meer nodig was, door de brief wisten de paters al wie ze 

moesten hebben.  
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Belang van een goed CV 

Als je gaat solliciteren zijn er twee werkwijzen die een recruiter kan volgen. Hij begint ofwel eerst 

met je CV, ofwel eerst met je brief. Over het algemeen wordt de eerste werkwijze het meest 

gebruikt, en wordt je brief dus vaak niet gelezen. Daarom is het belangrijk om je CV memorabel te 

maken. Dit doe je door een kopje persoonlijk profiel in te voegen, na de adresgegevens. Dat profiel 

moet natuurlijk anders zijn dan je profiel op je LinkedIn pagina. Met onderstaande memorabele 

zinnen in zijn cv trok een filosoof de aandacht van de directeur van een sportmarketingbureau, 

terwijl de recruiter hem in eerste instantie had afgewezen. Deze les leert dat je verhaal wel in de 

buurt liggen van je competenties en vaardigheden. 

Ik hou van dode mannen. Ten minste als het beroemde filosofen zijn. Ik maak ze weer levend en 

actueel, zodat hun denkkracht voor u van betekenis kan zijn. 

Als laatste een voorbeeld van het begin van een motivatiebrief: 

De Vikingen staan bekend als barbaarse plunderaars die een onuitwisbare indruk 

achterlieten wanneer ze voet aan wal zetten en het land binnenstormden. In de 

vacaturetekst lees ik dat ‘aanstormend talent’ is wat u zoekt en dit is precies dát waartoe de 

Vikingen mij inspireren: een onvergetelijke indruk achterlaten door uitmuntend werk te 

leveren (met pen en toetsenbord in plaats van zwaard en bijl uiteraard). 

Belang van een goed sollicitatiegesprek 

Wanneer je de zinvragen van Savickas beantwoord hebt met verhalen, dan kun je die verhalen ook 

gebruiken tijdens het sollicitatiegesprek. Tijdens dat gesprek worden er drie soorten vragen 

gesteld: Wie ben je? Waarom wil je deze functie? Waarom bij deze organisatie of bedrijf? De 

volgende vragen komen meestal aan bod: Wat spreek je aan in deze functie; in deze organisatie? 

Wat is jouw toegevoegde waarde? Waarom ben jij geschikt? Wat zijn je kwaliteiten? En je mindere 

eigenschappen? Wat is je werkervaring tot nu toe? Wat zij je verwachtingen? Waar zie je jezelf over 

tien jaar? Hoe ga je om met stress; met kritiek? Hoe omschrijven je vrienden jou? Wanneer je op 

alle zinvragen van Savickas antwoord hebt gegeven, is er materiaal genoeg voor handen om dat 

mee te nemen in het sollicitatiegesprek. 

De thriller toegepast 

Maar het was een fijn gesprek. En ik ben aangenomen. Ben gewoon heel eerlijk gebleven en 

dat waardeerden ze ook. Ik heb het thriller boek gedeelte ook nog kunnen toepassen! Ze 

vonden mijn humor ook leuk gelukkig. Dus positief. 

Van een andere student kreeg ik de volgende reactie na een sollicitatiegesprek: 

Onderbouwen met anekdotes 

Inmiddels heb ik een contract aangeboden gekregen. In tegenstelling tot eerdere 

sollicitatiegesprekken, kreeg ik de feedback terug dat ik goed wist wat ik wilde en dit goed 

met anekdotes kon onderbouwen. Onze voorbereidingen hebben dus nu al vruchten 

afgeworpen. 
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13. Ten slotte: de zin van je loopbaan 

Camus liet al zien dat het verhaal van Sisyphus volstrekt anders geïnterpreteerd kan worden. 

Sisyphus is een gelukkig man en leidt verre van een zinloos bestaan. Hij kan in de eeuwigheid 

verhalen fantaseren, mooie zinnen bedenken. Wat wil je nog meer, wat is er zinvoller dan dat? Het 

verhaal geeft hem nog veel meer mogelijkheden. Iemand kan met hem meelopen en gezelschap 

houden en de steen mee helpen duwen. De steen kan veel lichter gemaakt worden, de top veel 

lager, zodat de weg niet zo lang is. Het voordeel van een verhaal is dat jezelf er mee aan de haal kan 

gaan en er de zin aan kunt geven die je wilt geven. 

Ja. Het vergroot de kansen op een baan en het is goed voor de persoonlijke groei 

In de vorige hoofdstukken zijn veel voorbeelden van memorabele zinnen de revue gepasseerd. Het 

zijn allemaal voorbeelden die niet op zichzelf staan; ze dienen een hoger doel. Op de eerste plaats 

het concrete doel van het vinden van een baan, en op de tweede plaats  persoonlijke groei. De 

zinnen geven kleur aan een persoonlijkheid en zijn bij uitstek geschikt om unieke talenten naar 

boven te halen. De zinnen zochten als vanzelf het talent van de schrijver op. Studenten hebben 

meer kans op een baan door het schrijven van verhalen en van memorabele zinnen. Het formuleren 

van verhalen dwingt de studenten ook om buiten de eigen kaders te denken en verbanden te 

leggen die voor hen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Tenslotte krijgen de studenten ook meer lef 

door het formuleren van hun eigen verhaal en erkennen ze dat ze een sterk verhaal hebben. 
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Ignace de Haes is werkzaam als career service officer bij de faculteit der Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. 

Hij heeft Communicatiewetenschappen in Amsterdam en Corporate Communication in Rotterdam 

gestudeerd. Daarnaast heeft hij de Storytelling Academy afgerond. 

Hij schrijft blogs, geeft lezingen, workshops, bezinningsweekenden en persoonlijk advies op het 

terrein van zingeving en storytelling: 

- storytelling en solliciteren 

- zin maken en zin geven 

- op verhaal komen via de weg van de storytelling  

- zin maken van bezinningsbijeenkomsten? 

- ik weet het niet. Storytelling en keuzestress 

Daarnaast geeft hij tweedaagse trainingen (samen met collega’s) op geëigende locaties: storytelling 

en mindfulness; storytelling en spiritualiteit, storytelling en professie. En hij komt langs bij bedrijven 

en instellingen met bovenstaande thema’s. 

 

Contact: I.dehaes@ftr.ru.nl 

http://www.ru.nl/ftr/careerservice 

http://ignacedehaes.ruhosting.nl 
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