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KENNIS & KUNDE

Volgens Ivo Jansen moeten we af van zogenaamde ‘objectieve persoonlijk-
heidstestjes’ en verhalen gaan vertellen over wat ons drijft en motiveert. Hij 
doet dat aan de hand van een bordspel, in organisaties maar ook ’s avonds 
in het café. “Waarom zou loopbaanontwikkeling niet leuk mogen zijn?”

Hester Jansen 

Serious Fun!
Spelenderwijs naar zelfkennis

“Ik werk met het spel Who you are matters! Het is 
een bordspel voor vier, maximaal vijf personen. 
Tijdens het spelen krijg je inzicht in je kwaliteiten 
en je drijfveren. In het laatste gedeelte van het 
spel maak je een prioritering daarvan, zo kom je 
uiteindelijk tot een persoonlijke missie. Een zoge-
naamd career statement. Het spel eindigt ermee dat 
iedereen deze persoonlijke missie rechtopstaand 

voordraagt: zo internaliseer je wat je zegt.” Aan 
het woord is Ivo Jansen. Hoeveel tranen vloeien 
er tijdens zo’n sessie? “Ha, ja, je ziet wel dat het 
een sterk moment is, waarop het career statement 
wordt uitgesproken. Je draagt voor wie je bent en 
wat je drijft. Ik heb tot nu toe nog geen tranen ge-
zien. Ondanks dat het een indrukwekkend moment 
is, is het niet zo dat mensen breken. Zo’n per-
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Hoofdartikel

Als je een uurtje op Schiphol
moet wachten, wat doe je dan? 
Welk tijdschrift trek je uit het rek?

soonlijke missie heeft natuurlijk ook een positieve 
inslag.”

Er is niet zoiets als een vastomlijnd career statement 
voor ieder persoon. “Het kan ieder jaar weer anders 
zijn”, vervolgt Jansen. “Je drijfveren kunnen ver-
schillen, naar gelang wat er in je leven gebeurt. Het 
ene moment heb je meer behoefte aan stabiliteit in 
je leven, het andere moment meer aan avontuur.” 
Het Canadese CareerCycles werkt eveneens met 
een online tool waarbij je op verschillende momen-
ten opnieuw je drijfveren in kaart kunt brengen en 
zo de ontwikkeling daarin kunt zien.

Narratieve benadering 
Natuurlijk heeft Jansen ook zélf het bordspel 
meerdere malen gespeeld. “Mijn eigen missie: ik 
wil graag theoretische kennis over life skills op een 
plezierige manier toegankelijk maken, bijvoorbeeld 
concepten uit de positieve psychologie. En ik wil 
met mijn creativiteit mijn onderneming verder 

uitbouwen, nieuwe dingen ontwikkelen. Ik heb dit 
spel wel steeds gespeeld vanuit de optiek van de 
loopbaanbegeleider. Het voelt als iets dat richting 
geeft aan je leven, iets waar je je vervolgkeuzes aan 
kunt toetsen.”

Het bedrijf CareerCycles zette Ivo Jansen op het 
spoor van het loopbaanspel. “CareerCycles is een 
bedrijf uit Toronto dat career counseling doet, loop-
baancoaching zouden wij zeggen. De afgelopen 
jaren hebben ze duizenden mensen, waaronder 
ook veel studenten, geholpen met carrièrekeuzes. 
Ze werken nauw samen met universiteiten. Het 
loopbaanspel is eigenlijk een onderzoek naar wie jij 

Het bordspel Who you are matters!



LoopbaanVisie  januari  201858

KENNIS & KUNDE

bent. Dat zijn vragen die vaak in het eerste deel van 
een loopbaantraject aan de orde komen. In het spel 
wordt voor een narratieve benadering gekozen.”

“Die narratieve benadering hangt samen met een 
bepaalde stroming binnen de loopbaancoaching 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van persoon-
lijkheidstesten. Deze stroming gaat ervan uit dat de 
verhalen en de ervaringen van de persoon zelf veel 
betrouwbaarder zijn om te onderzoeken wie je in 
essentie bent en wat je belangrijk vindt in je leven. 
Mark Franklin heeft een heel mooi systeem bedacht 
om je persoonlijke waarden, talenten, sterke kanten 
en drijfveren te ordenen. Dat systeem zie je ook 
terug in het spel.” 

Een vals gevoel van objectiviteit
Wat Jansen speciaal aantrekt in de narratieve 
aanpak is dat het de veranderlijkheid van een 
mens onderstreept. “Ik heb in mijn opleiding tot 
loopbaancoach veel persoonlijke drijfveren-tests 
gedaan. Maar eigenlijk is dat een omweg naar 
dat wat je te weten wilt komen. De directe weg is 
vragen naar de verhalen van mensen. Tests geven 
een vals gevoel van objectiviteit: ‘zo ben ik, het 
is nu eenmaal zo’. Met zulke testen ga je voorbij 
aan wie je echt bent. Als je een uurtje op Schiphol 
moet wachten, wat doe je dan? Welk tijdschrift trek 
je uit het rek? Gaat het over auto’s, over natuur, 
over politiek of over reizen? Welke mensen zijn van 
invloed op je geweest? Welke ervaringen heb je in 
je leven opgedaan? Dat is toch heel wat anders dan 

dat je op basis van een vragenlijst een kleurtje krijgt 
toegewezen dat vervolgens zegt ‘jij bent creatief’ of 
‘jij bent gesteld op regelmaat’?” Jansen is duidelijk 
een aanhanger van het idee van een ‘meerstem-
mig zelf’, de theorie die stelt dat de mens altijd in 
beweging is. Niemand is statisch.

Daarnaast baseert Jansen zich op concepten uit 
de positieve psychologie, waarbij je bouwt op je 
talenten en niet eindeloos op je zwakkere punten 
blijft hameren. “Ik gebruik hiervoor de broaden-
and-build-theory van Barbara Fredrickson. Aandacht 
voor negatieve aspecten vernauwt je blikveld; 
aandacht voor het positieve verbreedt het juist. 
Bovendien maakt het je gelukkiger, creatiever en 
veerkrachtiger. Het klinkt misschien voor de hand 
liggend, maar in de praktijk wordt bij persoonlijke 
ontwikkeling vaak benadrukt waar je niet goed in 
bent.”

Sociaal evenement
“De spelvorm is verfrissend. Je kunt het ook zien als 
een sociaal evenement, iets wat je gezellig met een 
groep vrienden of kennissen kunt doen. Het zou 
ook uitstekend in de bestaande studieloopbaan-
trajecten kunnen passen. Er ligt ook een taak voor 
de coach: veel mensen kunnen uitstekend duidelijk 
maken wat ze níet willen; nu gaat het er juist om 
wat ze wél willen. In principe dwingt het spel je tot 
een positieve insteek, daar is met de vragen goed 
over nagedacht.” ■

Ivo Jansen 

Ivo Jansen is career consultant, serious game developer en auteur. Zijn 
vriendenboek voor volwassenen We Love You kwam vorig jaar uit bij uitge-
verij SNOR. Momenteel werkt Ivo onder anderen samen met James Loop-
baan aan de ontwikkeling van online tools. Met het samenwerkingsverband 
Talentives werkt Ivo binnen organisaties aan duurzame talentontwikkeling. 
www.loopbaanspel.nl


