
	  

 
Master Class “ Loopbaancoaching met de rode draad “  
3	  daagse	  Master	  Class	  Career	  Story	  Interview:	  Narratieve	  loopbaan	  counseling	  a	  la	  Savickas.	  	  
	  
De	  narratieve	  methode	  van	  Mark	  L.	  Savickas	  past	  bij	  de	  huidige	  arbeidsmarkt-‐	  en	  	  
maatschappelijke	  ontwikkelingen	  en	  hun	  impact	  op	  loopbanen.	  Werk	  krijgt	  een	  andere	  
plek	  in	  persoonlijke	  levens.	  Het	  gaat	  niet	  om	  jezelf	  wringen	  in	  een	  werksetting	  maar	  om	  de	  
vraag	  hoe	  werk	  je	  verder	  kan	  helpen	  in	  je	  persoonlijke	  uitdaging	  in	  het	  leven.	  De	  
narratieve	  methode	  gaat	  uit	  van	  zelfconstructie	  in	  de	  sociale	  context	  en	  een	  “writersblok”	  
op	  het	  moment	  van	  de	  loopbaanvraag.	  Er	  wordt	  onder	  meer	  gewerkt	  met	  vroege	  
ervaringen,	  jeugdhelden	  en	  “het	  verhaal”.	  
	  
Bestemd	  voor	  	  
Loopbaanpsychologen,	  coaches,	  
loopbaanadviseurs	  en	  re-‐
ïntegratieconsulenten.	  	  	  
	  

De	  METHODE	  	  
Achtergrond	  	  
De	  kunst	  is	  om	  dat	  waaraan	  we	  passief	  
lijden	  om	  te	  zetten	  in	  actieve	  beheersing.	  	  
Savickas	  geeft	  een	  voorbeeld	  uit	  zijn	  
persoonlijk	  leven.	  Hij	  vertelt	  over	  zijn	  
vader,	  die	  sterk	  en	  snel	  was.	  Hij	  kon	  alles.	  
Maar	  geen	  werkgever	  wilde	  hem	  een	  
baan	  geven	  omdat	  de	  vader	  mank	  was.	  
Als	  jongen	  leed	  Mark	  onder	  de	  pijn	  van	  
zijn	  vader.	  Savickas	  heeft	  er	  zijn	  beroep	  
van	  gemaakt	  om	  mensen	  –	  zoals	  zijn	  
vader	  –	  te	  ondersteunen	  om	  in	  hun	  
loopbaan	  goed	  uit	  de	  verf	  te	  komen.	  	  
	  

Voor	  welke	  cliënten?	  
Deze	  narratieve	  methode	  is	  vooral	  
interessant	  voor	  cliënten	  die	  te	  maken	  
hebben	  met	  een	  breuk	  in	  hun	  loopbaan,	  
een	  loopbaandilemma	  hebben	  of	  op	  
zoek	  zijn	  naar	  hun	  drijfveren.	  Na	  afloop	  
weet	  de	  cliënt	  weer	  waar	  zijn	  wortels	  
liggen	  en	  waarnaar	  hij	  onderweg	  is.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Effectief	  
In	  2	  tot	  3	  gesprekken	  ontdekt	  uw	  cliënt	  
antwoord	  op	  zijn	  eigen	  loopbaanvraag.	  
In	  feite	  verbindt	  u	  uw	  cliënt	  in	  één	  sessie	  
weer	  met	  zijn	  kern,	  waardoor	  hij	  
authentieker	  en	  kleurrijker	  wordt.	  
	  

Inhoud	  methode	  
In	  deze	  methode	  maakt	  de	  cliënt	  een	  
verhaal	  van	  zijn	  leven	  en	  loopbaan.	  De	  
cliënt	  is	  auteur	  en	  hoofdrolspeler	  en	  
komt	  in	  contact	  met	  zijn	  “jeugdhelden”	  ,	  
belangrijke	  life-‐events	  en	  zijn	  “script”	  .	  U	  
helpt	  verbindingen	  te	  zien	  en	  de	  rode	  
draad	  te	  “pakken”.	  Uitgangspunt	  is,	  dat	  
wie	  zijn	  leven	  op	  die	  manier	  construeert,	  
het	  fundament	  legt	  voor	  antwoorden	  op	  
huidige	  en	  toekomstige	  loopbaanvragen.	  
	  

Meer	  weten	  over	  de	  methode?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Klik	  hieronder	  om	  het	  artikel	  te	  lezen,	  
dat	  geschreven	  is	  voor	  Loopbaanvisie.	  	  
Artikel.	  	  Of	  kopieer	  de	  link	  in	  je	  browser:	  	  
http://www.verbaarschot-
partners.nl/artikel-de-impact-van-
de-methode-savickas.	  
	  
Afronding	  van	  de	  Master	  Class	  geeft	  
desgewenst	  toegang	  tot	  het	  narratieve	  
netwerk,	  zie	  www.keuzesinloopbaan.nl	  
	  

Meer	  info	  over	  de	  Master	  Class	  >	  
	  
	  
	  



	  

Master	  Class	  	  
Gedurende	  2,5	  (aaneengesloten)	  dagen	  
verdiept	  u	  zich	  grondig	  in	  de	  methode	  en	  
oefent	  met	  alle	  onderdelen.	  U	  ervaart	  de	  
effecten	  en	  ziet	  de	  meester	  Mark	  L.	  
Savickas	  op	  DVD	  aan	  het	  werk.	  	  
Na	  circa	  3	  maanden	  verrijkt	  u	  tijdens	  een	  
supervisiebijeenkomst	  uw	  
praktijkervaring.	  Het	  is	  een	  kernachtige	  
en	  krachtige	  Master	  Class	  waarin	  u	  
samen	  met	  andere	  coaches	  
fundamenteel	  aan	  de	  slag	  leert	  gaan	  met	  
de	  loopbaanvragen	  van	  uw	  cliënt.	  De	  
Masterclass	  gaat	  niet	  in	  op	  “jobsearching”	  
maar	  richt	  zich	  op	  een	  heldere	  focus.	  	  
	  

Resultaat	  
Na	  afloop	  kunt	  u	  de	  methode	  toepassen,	  
begrijpt	  u	  de	  achtergronden	  en	  heeft	  u	  
uw	  intuïtie	  geschoold.	  U	  kunt	  uw	  cliënt	  
laten	  ervaren	  wat	  de	  antwoorden	  op	  zijn	  
	  

Trainer	  
Drs.	  NLP	  Master	  Trainer	  Mieke	  
Verbaarschot	  is	  tevens	  
registerpsycholoog	  NIP/Arbeid	  &	  
Organisatie	  en	  werkt	  als	  loopbaan-‐	  en	  
organisatiecoach.	  	  
	  

Investering	  
Regulier:	  €	  595,00	  BTW	  vrijgesteld.	  	  
Met	  accreditatie:	  €	  715,00	  (incl.	  
praktijktoets)	  	  
NIP-‐leden	  krijgen	  hierop	  10%	  korting	  en	  
betalen:	  €	  643,50	  
	  

Uren:	  de	  totale	  studiebelasting	  
(contacturen,	  theoretische	  verdieping	  en	  
toepassing	  in	  casus)	  is	  circa	  45	  uur.	  
Deelnemers	  aan	  de	  praktijktoets	  
investeren	  extra	  tijd	  in	  literatuurstudie	  
en	  het	  schrijven	  van	  een	  rapportage.	  
	  

Data	  	  
Do	  21	  januari	  2016	  (avond),Vrij	  22	  
januari	  (dag)	  en	  za	  23	  januari	  (dag).	  
	  
	  
	  

	  
Supervisie	  do.	  middag	  24	  maart	  2016.	  	  
Locatie:	  Het	  Buiten	  Land,	  Kerkdijk	  18,	  
Ansen	  (Zuid-‐Drenthe).	  Bed&	  Breakfast	  
naast	  locatie.	  €	  40,-‐	  p.p.p.n.	  	  
	  

Informatie	  over	  PE	  punten	  	  
Deze	  Masterclass	  is	  geaccrediteerd	  voor	  
44	  PE-‐punten	  door	  het	  NIP	  Arbeid	  &	  
Organisatie	  en	  Arbeid	  en	  Gezondheid.	  PE	  
Punten	  worden	  toegekend	  op	  basis	  van	  
deelname	  en	  toetsing	  van	  een	  
schriftelijke	  rapportage.	  	  
NOLOC	  leden	  kunnen	  zelf	  30	  punten	  
registreren.	  
	  

Quotes	  van	  professionals:	  
“	  Op	  plezierige	  en	  doeltreffende	  wijze	  
krijg	  je	  met	  de	  narratieve	  methode	  
antwoorden	  op	  de	  loopbaanvragen	  van	  
je	  cliënt.	  Aad	  Vlug	  –	  Hoofd	  Integratie	  
afdeling	  Caparis	  
	  

“Deze	  Master	  Class	  biedt	  een	  ontspannen	  
methodiek	  om	  verrassend	  snel	  diepgang	  
te	  brengen	  in	  loopbaankeuzeprocessen.”	  
Karen	  Hillege	  -‐	  A	  &	  O	  Psycholoog,	  Cre-‐
Age.	  	  
	  

“Een	  goede	  snelle	  methode	  om	  diepgang	  
te	  bereiken.	  Intuïtief	  en	  spontaan	  “	  Marc	  
Beerhorst,	  Afdelingshoofd	  –	  Overheid	  	  
	  

“Een	  praktische	  methode	  die	  mensen	  in	  
beweging	  zet	  om	  naar	  hun	  eigen	  
essentie	  te	  gaan	  en	  deze	  essentie	  te	  leren	  
inzetten	  als	  antwoord	  op	  hun	  
loopbaanvraag.”	  Ans	  van	  den	  Berg	  -‐	  
Scholengemeenschap	  Sevenwolde	  
	  
�	  Contactgegevens:	  	  
Wilt	  u	  meer	  informatie	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  de	  
trainer	  of	  met	  Bureau	  Land	  &	  Partners.	  	  
	  
Mieke	  Verbaarschot:	  mieke.verbaarschot@gmail.com	  	  	  
Bureau	  Land:	  Info@bureauland.nl	  	  
	  
www.bureauland.nl	  	  	  T	  050	  -	  5798333	  
www.verbaarschot-partners.nl	  T	  	  06	  -	  575	  575	  79.	  
Aanmelding:	  www.bureauland.nl	  	  


