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Begeleiden naar ander 
werk is een leerproces
Wat maakt dat motivatie daadwerkelijk wordt omgezet in actie? En waarom komt 

de ene mens wel in actie en de ander niet? Motivatie en zelfregulatie, de ge-

dachte en het gedrag, zijn voor Gera Noordzij twee nauw met elkaar verbonden 

thema’s en al jaren haar terrein van onderzoek. Op 24 januari jl. verdedigde zij 

aan de Erasmus Universiteit haar proefschrift ‘Motiveren en begeleiden van men-

sen op zoek naar werk’ (‘Motivating and Counseling the Unemployed’). Ineke van 

Kruining en Cissy Ploegmakers lazen het proefschrift en interviewden de onder-

zoekster om uit te vinden wat loopbaanprofessionals hiervan kunnen leren.

Ineke van Kruining & Cissy Ploegmakers

Cissy PloegmakersIneke van Kruining
In gesprek met Gera Noordzij

Loopbaanprofessionals worden in de arm genomen door 

werkgevers of door individuen die op zoek zijn naar een 

andere baan. De arbeidsmarkt is krap en er wordt breed 

gejaagd op het geringe aantal vacatures. Een sollicitant 

die meer dan honderdvijftig brieven heeft verstuurd is 

geen uitzondering. Mede door de strakke en procedu-

rele sturing vanuit de opdrachtgever (vaak het UWV) is 

het vizier scherp afgesteld op meetbare tussenresulta-

Wilt u de mobiliteit van uw werknemers 
vergroten? Europass helpt u op weg.
Europass biedt handige middelen waarmee 
werknemers hun kennis en vaardigheden 
kunnen vastleggen, zoals het Europass CV. Dit 
is een gestandaardiseerd model dat in heel 
Europa kan worden gebruikt. Meer weten? Ga 
naar www.europass.nl

Mobiliteit vergroten? Start 
met Europass! 
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ten (aantallen gesprekken en sollicitatiebrieven) en het 

eindresultaat. Succes staat gelijk aan een nieuwe baan. 

Iets anders is mislukking. Het promotieonderzoek van dr. 

Gera Noordzij lijkt uit te wijzen dat het strak sturen op 

een dergelijk eindresultaat wel eens de grootste omweg 

naar succes zou kunnen zijn.

Aanloop naar het onderzoek
Gera Noordzij werkte aanvankelijk als verpleegkundige 

en manager in de gezondheidszorg. Haar nieuwsgie-

righeid en haar verlangen naar kennis, maakten dat zij 

op 44-jarige leeftijd startte met een wetenschappelijke 

studie. Daar mocht ze immers wel “waarom” blijven 

vragen. Ze studeerde zowel arbeids- en organisatiepsy-

chologie als klinische psychologie en raakte betrokken 

bij een vraag van een re-integratiebureau naar een we-

tenschappelijke onderbouwing van hun aanpak. Vanuit 

het concept van doeloriëntatie zijn trainingen ontwikkeld 

waarbij leerdoelen dan wel prestatiedoelen werden ge-

hanteerd. Een viertal deelonderzoeken naar de effecti-

viteit van doelen stellen, resulteerden in een promotie-

onderzoek.

Bevindingen uit het onderzoek
Uitgangspunt van het onderzoek is het verschil tussen 

een leerdoel en een prestatiedoel, en de consequenties 

daarvan. Een leerdoel kan zijn ‘ik wil leren schaatsen’ en 

een prestatiedoel zou zijn ‘ik wil de 500 meter in minder 

dan 40 seconden schaatsen’. In het onderzoek zijn op 

verschillende manieren deelnemers uitgedaagd in een 

onderzoeksopzet met controlegroepen om taken te ver-

richten met leerdoelen dan wel prestatiedoelen.

Uit het onderzoek blijkt onomstotelijk dat leerdoelen 

stellen het meest effectief is. Prestatiedoelen zijn prima 

als je ze stelt rond een bewezen talent van je. Als je al 

goed bent in schaatsen dan kan een prestatiedoel je vro-

lijk maken. Maar als je nauwelijks op schaatsen durft te 

staan en iemand zegt ‘jij moet de beste worden’ dan zal 

het niet beter gaan. Het blijkt dat prestatiedoelen begin-

ners angstig maken, het verlamt ze. Terwijl leerdoelen 

stellen veronderstelt dat je een leerproces ingaat en 

daarbij accepteer je dat je fouten mag maken want je 

mag het nog leren. Noordzij: “We hadden het idee dat 

leerdoelen belangrijk zouden zijn en dat de prestatiedoe-

len ook redelijk wat 

zouden kunnen doen. 

We wisten niet dat de 

prestatiedoelen ge-

woon slecht waren! En 

nu nog: hoe vaak we 

het ook doen, je merkt 

dat de leerdoelen het 

gewoon beter doen.”

Leerdoelen stellen is 

niet gemakkelijk en 

dat blijkt onafhanke-

lijk te zijn van het op-

leidingsniveau. Noordzij: “Mensen zijn zó gewend aan 

het formuleren van prestatiedoelen. Bovendien leidt de 

focus op het leerproces in eerste instantie vaak tot al-

lergische reacties. Men wil een doel bereiken, een baan 

of een target halen, en hoe het denken in een leertraject 

daaraan kan bijdragen is niet direct inzichtelijk.”

Zelfregulatie
Naast de leerdoeloriëntatie is in het onderzoek van 

Noordzij het drieledige begrip ‘zelfregulatie’ belangrijk 

(zie ook figuur 1). Vanuit een lerende oriëntatie worden 

tegenslag of fouten geïnterpreteerd als een leermo-

gelijkheid (a). Men is zich er meer bewust van dat er 

meerdere strategieën gevolgd kunnen worden (b) en 

het vertrouwen in eigen kunnen (c) groeit door acties 

die slagen. Deelnemers in een van de deelonderzoeken 

die leerdoelen stelden, gingen langer door met hun taak, 

ondanks negatieve feedback; deelnemers die prestatie-

doelen hadden gesteld gaven bij tegenslag (negatieve 

feedback) sneller op. “Als je meer prestatiegericht bent 

dan zegt negatieve feedback meer over jezelf. Bijna dat 

je als mens faalt. Terwijl je, wanneer je leerdoelen stelt, 

kunt concluderen dat je leerproces niet ging zoals je wil-

de dat het ging. Dus het komt waarschijnlijk ook minder 

hard binnen.”

Consequenties voor werkzoekenden
Het proces van zoeken naar werk kan worden opge-

vat als het neerzetten van een prestatie, maar ook net 

zo goed als een leerproces. Een belangrijke bevinding 

van het onderzoek van Noordzij is dat mensen die hun 
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sollicitatie-inspanningen zien als een leertraject (en die 

dus willen leren van hun fouten en afwijzingen), meer 

gemotiveerd blijven, langer doorgaan en minder last 

hebben van teleurstelling en negatieve emoties. Noord-

zij: “Wanneer de houding verandert van ‘ik wil een baan’ 

naar ‘ik wil leren een baan te vinden’ wordt men veel ef-

fectiever en is de kans op het vinden van werk twee keer 

zo groot.” Werk zoeken in een context van kwantitatieve 

eisen, bijvoorbeeld vier keer solliciteren per periode, 

dwingt de werkzoekende juist in de richting van presta-

tiedoelen en dit is minder effectief. Het geeft een tijde-

lijke beweging, maar geen verandering van binnenuit. 

Noordzij reageert pragmatisch: “Zie het als een gegeven, 

maar steek er geen tijd in om het te veranderen. Steek je 

energie ergens anders in. Dat is veel belangrijker. Zónde 

van de energie!”

Noordzij heeft zelf ook veel aan leerdoelen gehad. “Ik 

heb me letterlijk met behulp van leerdoelen over heel 

veel dingen heen gezet. Ik had nooit engels en wiskunde 

gehad en dat had ik wel nodig bij de universiteit. En ik 

durfde niet, ik durfde echt niet. Dan sprak ik mezelf toe: 

‘okay, we zullen het zien, we gaan het leren, ik mag fou-

ten maken’. Ik vond het nog steeds heel eng, maar ik 

ben het wel gaan doen! En dat is leuk voor mij, maar 

dat is ook leuk voor jullie als loopbaancoaches en jullie 

cliënten. Daar zit geen verschil in!”

Het belang voor loopbaanprofessionals en hun aanpak
Het opvatten van loopbaanbegeleiding als het begelei-

den van een leerproces van de deelnemer, is een wezen-

lijke consequentie van de conclusies van Gera Noordzij. 

Het is heel belangrijk om het verschil tussen een pres-

tatie- en een leerbenadering uit te leggen aan de deel-

nemer. “Ik snap wel dat mensen gaan stuiteren als je 

zou zeggen ‘ik ga geen baan voor je zoeken maar ik ga 

met jou een leerproces in’. Ik zou eerder vertellen ‘ik ga 

jou geen baan bezorgen, maar ik ga jou wel coachen en 

ondersteunen zodat jij een baan kan vinden’, zo zou ik 

het gaan framen. Pas later zou ik het over leren hebben.”

Adviezen aan loopbaanprofessionals
1. Laat de verantwoordelijkheid bij de deelnemer. 

“Laat deelnemers niet alleen zelf hun doelen for-

muleren, laat hen die doelen ook zélf op de flip-

over schrijven. Dat is heel principieel! Als een kan-

didaat geen CV kan schrijven, neem het dan niet 

over, ondersteun en vraag door maar laat je cliënt 

zelf de woorden kiezen en het zelf opschrijven. 

Je moet vóórzeggen vermijden. Het is altijd maar 

vragen ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’. Vragen stellen op 

een coachende manier is een van de belangrijkste 

dingen die er is in je rol als begeleider. Dus ook een 

traject om werk te vinden is een leertraject waarbij 

de coach faciliteert!”

2. Creëer een leerklimaat, label faalervaringen als 
leeroogst, sluit aan bij authentieke behoeften 
en vaardigheden en laat daarin voorbeeldge-
drag zien.

 “Stimuleer een leerklimaat, stimuleer het leerge- 

 richt zijn, zodat mensen fouten durven maken en  

 minder bang zijn om iets uit te proberen.”

3. Moedig vooral de inspanningen van de deel-
nemer aan, niet zozeer de resultaten, en help 
het vertrouwen in eigen kunnen op te bouwen. 
Niet door te zeggen ‘je kunt het’, hoewel een 

beetje aanmoediging helemaal niet erg is, maar 

vooral door te faciliteren. Gera Noordzij formu-

leert het met zorg: “Mensen hebben het nodig 

om te ervaren dat ze het kúnnen, dat het leuk 

is. En bij de mensen in de bijstand is dat soms 

op een eenvoudig niveau zoals ‘het is me ge-

lukt om hier om 10 uur te komen. Ik was op tijd!’ 

Dat is al een succesje en geeft zelfvertrouwen.” 

Noordzij geeft als voorbeeld iemand die geen sol-

licitatiegesprek meer durfde te voeren, omdat hij 

geen zin had om voor de honderdste keer afgewe-

zen te worden. “Als je nou eens bedenkt dat je mis-

schien iets niet zo handig doet in het gesprek. Als 

we nou alleen maar eens kijken naar een sollicita-

tiegesprek om eruit te halen wat je nog zou kunnen 

leren en niet primair om aangenomen te worden. 

WETENSCHAP Promotie

Verander de houding van ‘ik wil een baan’ 
naar ‘ik wil leren een baan te vinden’ 
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Dan gaat er een soort druk vanaf waardoor iemand 

er wel heen durft te gaan en dan doet iemand het 

waarschijnlijk ook nog beter dan de vorige keer, 

maar daar gaat het dan nog niet eens primair om.”

Dit alles vraagt van de loopbaanprofessional om proces-

gerichte interventies af te kunnen wisselen met presta-

tiegerichte, en de grens scherp te zien van de eigen ver-

antwoordelijkheid, juist omdat dit erg bepalend is voor 

de effectiviteit.

Ook is het van belang dat de loopbaanprofessional cliën-

ten helpt met het (zelf leren) stellen van leerdoelen en 

hem of haar helpt om het zoeken van werk te zien als 

een leerproces.

Die werkwijze heeft belangrijke consequenties. Het be-

tekent dat de loopbaanprofessional zelf ook leerdoelge-

richt dient te werken. Goed voorbeeld doet immers goed 

volgen!

Een coachopleiding is heel belangrijk om een ander op 

een professionele manier te ondersteunen. “Je hebt dat 

gewoon nodig, al die theorieën en al die mensenkennis 

die je hebt opgebouwd. Als ik dit onderzoek als 18- of 

19-jarige had gedaan was het me allemaal nooit gelukt. 

Dan had ik het niet gezien.”

Het is voor een coach ook niet erg om het niet onmid-

dellijk helemaal goed te doen. Daar mag je ook lerend in 

zijn en er een tijdje over doen. “Anders ben je stiekem 

wéér met prestatiedoelen bezig!”, zo besluit Noordzij la-

chend.

Kern van het proefschrift
Het proefschrift is een verdieping van eerder onderzoek 

van Noordzij en Van Hooft (2009), gebaseerd op de the-

orie rondom het begrip doeloriëntatie van Dweck (1986). 

In dit eerste onderzoek werden leerdoelgerichte (LDO) 

en prestatiedoelgerichte (PDO) trainingen voor werk-

zoekenden ontworpen. De uitkomst dat leerdoelgericht 

werken veel effectiever was dan prestatiedoelgericht 

werken, was voor de onderzoekers een grote verrassing.

Noordzij’s promotieonderzoek richtte zich op verdere va-

lidering van dit eerdere onderzoek naar het fenomeen 

leerdoeloriëntatie en naar de onderliggende zelfregula-

tie mechanismen (zie figuur 1).

Aan de hand van het model werd in het vervolgonder-

zoek een focus op het leren van ervaringen met sollici-

teren, vergeleken met de focus op het maken van loop-

baankeuzes.

Deelnemers merkten dat in het proces van werk verove-
Alternatief voor 
Figuur 1 – De effecten van leerdoel georiënteerde training 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Leerdoel 
georiënteerd 

Leerdoel 
training 

Leren	  van	  
fouten	   

Strategie	  
bewustzijn	   
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eigen	  kunnen	   

Intenties	   
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Figuur 1. De effecten van leerdoel georiënteerde training
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ren de leerdoeloriëntatie helpt bij het verwerken van af-

wijzingen. Het idee dat je kunt leren van fouten leverde 

bovendien nieuwe strategieën op. Deelnemers die de 

leerdoelgerichte training volgden en daarna leerdoelge-

richt werkten aan hun re-integratie naar werk, bleken 

twee keer zoveel kans te maken op een baan.

Effectieve re-integratie (weer werk vinden) wordt in het 

proefschrift beschouwd als een proces dat uit vier fasen 

bestaat (zie figuur 2). De loopbaanprofessional heeft in 

iedere fase een rol. Eerst is dat de rol om voorwaarden 

te scheppen voor een succesvol traject, door bijvoor-

beeld netwerken met werkgevers op te bouwen. In de 

tweede fase gaat het erom barrières weg te nemen en 

voorwaarden voor de werkzoekende te scheppen om 

werk te kunnen zoeken. Fase drie is de échte lerende 

fase: het ondersteunen bij het zoeken (helpen leren 

van sollicitatie-ervaringen) en het bemiddelen tussen 

werkzoekende en werkgever. Fase vier is de nazorg in 

de eerste periode dat de cliënt bij een nieuwe werkge-

ver werkt.

Employability
Het vervolgonderzoek van Gera Noordzij na haar promo-

tieonderzoek bouwt voort op het aangetoonde belang 

van de doeloriëntatie én het begrip employability, zoals 

gebruikt in het proefschrift van Koen (2013). Employabi-

lity is in die opvatting een set van factoren (vaardighe-

den/houding) die bepalend zijn voor wel of geen werk 

vinden. Jessie Koen heeft hieraan ook barrières toege-

voegd. Het begrip employability blijkt een heel goede 

voorspeller te zijn voor de kans op werk.

De doelstelling van Noordzij is om te onderzoeken of 

doeloriëntatie nog iets extra’s voorspelt bovenop em-

ployability. De hypothese is dat wanneer mensen meer 

	  
Figuur 2. Vier fases in re-integratie
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leerdoel georiënteerd zijn, ze zichzelf makkelijker kun-

nen aanpassen (‘adaptability’, ook een centraal begrip bij 

Koen, IvK/CP) en daardoor sneller aan een baan kunnen 

komen. Daarnaast gaat Noordzij bij het Erasmus University 

College (een internationale brede Bachelor) probleem-

gestuurd onderwijs (PGO) vormgeven en onderzoeken 

in relatie tot de motivatie van studenten (studiegedrag, 

kwaliteit van gestelde doelen, studietempo). Doel is om 

te kijken of de doeloriëntatie en motivatie van studen-

ten verandert in de tijd en wat de invloed is van PGO- 

onderwijs, waarin leerdoelen een belangrijke rol spelen. ■

 

Ineke van Kruining RL is als docent verbonden aan 

Avans Hogeschool/Lectoraat HRM en aan Hogeschool 

Zeeland en voert daarnaast zelfstandig opdrachten uit.

Cissy Ploegmakers RL verzorgt vanuit haar bureau PACE 

Career Coaching ‘Van werk naar werk’-begeleiding en 

loopbaancoaching voor professionals en is verbonden 

aan Hogeschool Zeeland. 
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Supervisie-opleiding
Coaching voor coaches
De vraag naar ervaren, professionele begelei-
dingdeskundigen zoals supervisoren en coaches 
groeit nog steeds. Coaching en supervisie worden 
meer en meer gezien als krachtige instrumenten 
om de kwaliteit van mensen te verbeteren.

Met deze opleiding tot supervisor gaat u de diepte 
in. U krijgt instrumenten aangereikt om anderen 
op maat te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, au-
thenticiteit, spiritualiteit en commitment belan-
grijke uitgangspunten.

Resultaten
Na afloop bent u in staat om zelfstandig en 
professioneel supervisie te geven. U laat de 
supervisant zien hoe hij zijn handelen kan sturen 
en reflecteert op uw eigen functioneren.

Erkenning EMCC
Onze supervisie-opleiding is erkent door de 
European Mentoring and Coaching Counsil.

Start en structuur
De opleiding is opgebouwd uit vijf blokken van 
twee aaneengesloten dagen. De startdatum is 
donderdag 12 september 2013.

Meer informatie vindt u op de website. U kunt te 
allen tijde bellen voor een oriënterend gesprek.

Sluit je aan bij de Binnencirkel als je het 
coachen een warm hart toedraagt, met passie 
je vak wilt uitoefenen en je vaardigheden 
verder wilt ontwikkelen.

DAG1 - dinsdag 28 mei 2013
DAG2 - donderdag 26 september 2013
DAG3 - maandag 9 december 2013

Op het programma van 2013 staan drie thema-
avonden voor professionele coaches, coaches 
in opleiding of andere geïnteresseerden.

Coaching als taalspel
donderdag 6 juni 2013

Zintuigen in de coaching
donderdag 3 oktober 2013

Taal, A en Ω van het mens zijn
donderdag 14 november 2013

De Binnencirkel

Thema-avonden
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O n a f h a n ke l i j k  va k b l a d  vo o r  d e  l o o p b a a n p ro fe s s i o n a lde LoopbaanVerkenner

De rapportage
De uitkomsten van de vragenlijsten worden weergegeven in een 

uitvoerige rapportage met: 

• Ontwikkeltips met betrekking tot gedragsvoorkeuren

• Inzicht in belangrijke aspecten voor volgende loopbaanstappen

• Suggesties voor passende beroepen binnen of buiten het eigen vakgebied

• Toegang tot de beroepen- en vacaturedatabank waarmee het persoonspro�el vergeleken wordt met een 

beroepspro�el

• De selectie van beroepen komt tot stand door een weging van alle verstrekte informatie. Deze weging kan zelf 

beïnvloed worden.

Matchcare is leverancier van innovatieve loopbaan- 
instrumenten zoals de EmployabilityCheck, Kern 
Kwadrant Online, TalentCenters en DaVinci. 
Allemaal instrumenten voor de loopbaanadviseur 
van nu! 

Meer weten? Neem contact op met Pierre Remijn 
(06 536 008 40) of kijk op www.matchcare.nl.

Het online assessment 
De LoopbaanVerkenner is een online assessment en bestaat uit een 

aantal erkende vragenlijsten afgestemd op het werk- en denkniveau. 

De LoopbaanVerkenner onderzoekt persoonlijkheidskenmerken, 

beroepsinteresses, generieke vaardigheden en werkactiviteiten.

Bezoekadres Edisonbaan 14 E  
Postadres   Postbus 732
  3430 AS Nieuwegein

Telefoon   (030) 602 94 00
E-mail   info@matchcare.nl
Internet   www.matchcare.nl

De nabespreking
In dit gesprek ontvangt de medewerker een toelichting op zijn/haar 

rapportage van het online assessment. Deze nabespreking omvat 

de volgende onderdelen: 

• Het versterken van het zelfbeeld 

• Het benutten van die informatie in de opbouw van het 

e-Portfolio

• Het beoordelen van de beroepssuggesties 

• De invulling van de vervolgstappen
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U denkt aan een ISO 9001 gecertifi ceerd kwaliteitssysteem voor uw organisatie in de kennisintensieve sector. 

Maar voordat u zich aanmeldt bij Certiked (of andere certifi ceerder) wilt u wel eens weten in hoeverre uw 

huidige kwaliteitssysteem is voorbereid op de ‘real world’.  Met de Certiked Zelfevaluatie houdt u zichzelf 

een spiegel voor. Met deze handige en kosteloze online tool kunt u punt voor punt nagaan in hoeverre uw 

organisatie klaar is voor certifi cering. Een positieve uitkomst van de Zelfevaluatie biedt geen garantie voor 

certifi cering, maar geeft wél een uitstekende indicatie!

Ga naar www.certiked.nl/zelfevaluatie en kijk hoe ver u bent 
met uw kwaliteitssysteem.

Certiked. Als de lat hoger moet. 

Toe aan een gecertifi ceerd 
kwaliteitssysteem?

K.P. van der Mandelelaan 41a    Postbus 701, 3000 AS Rotterdam    010 - 201 4261     www.certiked.nl

Certiked. Certifi cering, toetsing en training van kennisintensieve dienstverleners.

Kijk eerst kritisch naar uzelf met 
de Certiked Zelfevaluatie
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Leren
Hans van Breukelen:

leren is een keuze
 

Humor in coaching: serious business

Roos Vonk:
waarom waarom-vragen zinloos zijn

Helden begeleiden met 
warme waarachtigheid 

Filosoof Bram Moerland
beschouwt het dogma van authenticiteit 
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Cassociatie voor coaching

associatie voor coaching
Postbus 89 

5735 ZG  Aarle-Rixtel

Telefoon  0492-385544
www.associatievoorcoaching.com
info@associatievoorcoaching.com

Supervisie-opleiding
Coaching voor coaches
De vraag naar ervaren, professionele begelei-
dingdeskundigen zoals supervisoren en coaches 
groeit nog steeds. Coaching en supervisie worden 
meer en meer gezien als krachtige instrumenten 
om de kwaliteit van mensen te verbeteren.

Met deze opleiding tot supervisor gaat u de diepte 
in. U krijgt instrumenten aangereikt om anderen 
op maat te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, 
authenticiteit, spiritualiteit en commitment belang-
rijke uitgangspunten.

Resultaten
Na afloop bent u in staat om zelfstandig en 
professioneel supervisie te geven. U laat de 
supervisant zien hoe hij zijn handelen kan sturen 
en reflecteert op uw eigen functioneren.

Erkenning EMCC
Onze supervisie-opleiding is erkent door de 
European Mentoring and Coaching Counsil.

Start en structuur
De opleiding is opgebouwd uit vijf blokken van 
twee aaneengesloten dagen. De startdatum is 
donderdag 12 september 2013.

Meer informatie vindt u op de website. U kunt te 
allen tijde bellen voor een oriënterend gesprek.

Op het programma van 2013 staan twee thema-

avonden voor professionele coaches, coaches 

in opleiding of andere geïnteresseerden.

Zintuigen in de coaching
donderdag 3 oktober 2013

Taal, A en Ω van het mens zijn
donderdag 14 november 2013

Startdata van opleidingen

Thema-avonden

Supervisie-opleiding start 12 SEPTEMBER 2013

CPC 1.19 - 18.09.2013         CPC 1.20 - 13.02.2014

CPC 2.18 - 16.09.2013         CPC 2.19 - 16.04.2014

Personal Coachweek
2 - 6  SEPTEMBER 2013 - terugkomdag 12.11.2013

27 - 31  JANUARI 2014 - terugkomdag 31.03.2014
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