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Een Experiment



WIE BEN IK?
LEERGANG LOOPBAANCOACHING

WWW.HVA.NL/LOOPBAANCOACHING

2Japke Ebbinge

http://www.hva.nl/LOOPBAANCOACHING


LEERGANG LOOPBAANCOACHING
9 MASTERCLASSES

VOOR DECANEN, STUDIEKEUZEADVISEURS,LOOPBAANCOACHES 
LOOPBAANPROFESSIONALS DIE ZICH RICHTEN OP 
JONGEREN/JONGPROFESSIONALS
• De psychologie van het referentiekader
• Jongeren en identiteitsontwikkeling
• Puberbrein
• Keuzestress en coping
• Zelfinzicht en Zelfbeeld
• Keuzestijlen: hoe we beslissen
• ACT – Acceptance en Commitment Therapie
• Familiekracht– systemisch werken
• Psychodiagnostiek
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PODCAST ‘DE LOOPBAANCOACH’
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TE BELUISEREN IN:
ITUNES
SPOTIFY
WWW.HVA.NL/LOOPBAANCOACHING

INSTAGRAM:
DE_LOOPBAANCOACH

http://www.hva.nl/LOOPBAANCOACHING


PROGRAMMA

• De aanleiding voor dit experiment
• Verbinding lichaam en geest
• Ons brein & zenuwstelsel

• Focussen- luisteren naar je lichaam
• Focussen – de grondlegger
• Wat is focussen?
• Opzoek naar de ‘felt sense’
• Leren focussen-stappen

• Holland typologie – Matching
• Wat is uw profiel?
• Welke beschrijving resoneert? Opzoek naar de ‘felt sense’ 5



AANLEIDING VOOR DIT EXPERIMENT
VERBINDING TUSSEN LICHAAM & GEEST
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AANLEIDING VOOR DIT EXPERIMENT
ONS BREIN & ZENUWSTELSEL
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RATIONELE BREIN

EMOTIONELE BREIN

INSTINCTIEVE BREIN
STRESS SYSTEEM
SYMPATHISCH/
PARASYMPATHISCH ZENUWSTELSEL



FOCUSSEN- DE GRONDLEGGER
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Eugene Gendlin
filosoof/psycholoog



WAT IS FOCUSSEN?
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”Je lijf is een levend archief, waar alles wat we 
hebben mee-gemaakt in opgesloten ligt.

Onze hele levensgeschiedenis dragen we 
graag of niet, bewust of niet, in ons lijf met ons 

mee”



JEZELF BELUISTEREN
OEFENING – DEEL 1

• Wat leeft er op dit moment in jou?
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LEREN FOCUSSEN - STAPPEN
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• Hoe zal ik vandaag beginnen?

• Ik ga na hoe het voelt in mijn lijf

• Wat vraagt nu mijn aandacht? Of Hoe voel ik 
me bij dat onderwerp? ‘felt sense’

• Ik begroet wat er is

• Ik kijk hoe ik dit het beste kan weergeven

• Ik ga na of het klopt met hoe het voelt in mijn 
lijf



VERVOLG –PAK 1 BRIEFJE

• Opzoek naar de ‘felt sense’ 
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DOEL VAN COACHING - BEGELEIDING

Is o.a.

Ø Iemand brengen bij zijn/haar eigenheid
Ø Vergroten van het zelfsturend vermogen

Mooie vraag Rene Maas: “Weet je de weg nog?”

Als iemand deze eigenheid en de eigen vermogens weet te koppelen 
aan een fysieke gewaarwording weet je altijd ‘de weg terug’ 
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HOLLAND TYPOLOGIE - PAKSOC

• Praktisch
• Analytisch
• Kunstzinnig
• Sociaal
• Ondernemend
• Conventioneel
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Hoe beter de match tussen individu en 
werkomgeving, hoe plezieriger, effectiever en 
gemotiveerder het individu in die specifieke 

omgeving zal kunnen werken. 



ALS WE DEZE MATCH NU EENS 
TOETSEN AAN ONS LICHAAM?
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MIJN CODE: SKOPCA

De beschrijving bij mijn testuitslag:

In dit profiel komen de menstypen Kunstzinnig en Sociaal naar voren: 

de gecombineerde interesse in mens & creativiteit. In de sociaal-

culturele hoek van de werksoorten komen we mensen tegen die het 

graag gezellig houden. Zij willen anderen helpen, begeleiden of 

opvoeden door iets leuks te doen: idealisme, altruïsme en creativiteit 

spelen hier een grote rol. Zij zijn mild, sociaal en fantasievol en houden 

zich beroepshalve bezig met dingen die het leven van anderen kunnen 

verrijken. 
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PAK JE EIGEN HOLLAND PROFIEL & 
OMSCHRIJVING…

• Welke woorden uit de beschrijving vallen je op in positieve zin?
• Welke woorden trekken je aan?
• Welke omschrijving spreekt je niet/of minder aan?
• Kies een omschrijving/woord die je verder wil onderzoeken….
• Felt sense? Welke fysieke gewaarwording krijg je hierbij?
(ruimte/ vernauwing, meer energie/minder energie, warm/koud, 
open/dicht, bewegend/statisch, etc.)
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WAT VRAAGT FOCUSSEN VAN DE 
LOOPBAANPROFESSIONAL?

• Vertragen
• Open luisteren
• Hoge kwaliteit van het relatie aanbod (Rogers): empathisch, 

accepterend, respecterend, congruent en gelijkwaardig aanwezig 
zijn

• Bewust van eigen lichaamsgewaarwordingen (oefening in focussen)
• Aanwezig, beschikbaar, present in de hier&nu
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EXTRA BRONNEN

• https://www.renemaas.nl

• De kracht van focussen - Ann Weiser Cornell

• www.stichtingfocusing.nl

• Van binnen weet je alles – Annet van Laar

• www.depsychologievanhetlichaam.nl –Tessa Harts

• http://www.thedialoguespace.co.uk/assets/uploaded/files/article2.pdf

Over Compassioned Focused Therapie
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https://www.renemaas.nl/
http://www.stichtingfocusing.nl/
http://www.depsychologievanhetlichaam.nl/
http://www.thedialoguespace.co.uk/assets/uploaded/files/article2.pdf


VRAGEN?
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