
Zelfonderzoek 

Hoe intensief een zelfonderzoek moet zijn, hangt af van wat er al eerder aan gedaan is. Om jezelf 
beter te leren kennen is het zinvol om stil te staan bij jouw verleden, het heden en jouw toekomst. 

Uit het verleden kan je destilleren wat voor jou belangrijk is in het leven, waar je goed in bent, wat je 
valkuilen zijn, wat je prettig vindt en wat je absoluut niet meer wilt meemaken. Het geeft het pallet van 
ervaringen weer.  

In het heden ligt de aanleiding om stil te staan bij jouw loopbaanmogelijkheden. In welke situatie zit je 
nu en hoe ga je daarmee om, hoe sta je in het leven op dit moment, wat heb je nu in huis. Hoe wil je 
een keuze maken in je loopbaan, wat weegt mee, hoe neem je een beslissing?  

De toekomst ga je vormgeven door invulling te geven aan ander werk of andere activiteiten. Hoe wil je 
later terugkijken op je leven? Hoe ziet het ideaalplaatje van jouw leven over 2 of 5 jaar eruit? 

Voor elke te coachen persoon wordt een plan van aanpak op maat gemaakt. Hieronder staat een 
keuzepallet, wat nog verder aangevuld kan worden met andere praktische opdrachten, oefeningen of 
testen.  

Verleden:  

1. Biografie schrijven: meer inzicht in jezelf krijgen door terug te kijken op je eigen leven. Beschrijf hoe 
jij je eigen levensloop hebt ervaren: wat is er met je gebeurd vanaf het moment dat je geboren bent, 
wat zijn je hoogte- en dieptepunten, welke belangrijke beslissingsmomenten heb je meegemaakt en 
hoe pakte het uit, kortom hoe verliep jouw pad tot nu toe.  

Samen gaan we analyseren wat dit over jou zegt en wat je eruit kunt leren over jezelf en jouw 
loopbaan. 

2. Curriculum analyse: samen een analyse maken welke (werk)ervaringen je hebt, wat je in elke 
functie geleerd hebt, wat jouw toegevoegde waarde is geweest en of het type werk je aanspreekt. 
Hierdoor krijg je meer zelfinzicht en een goede voorbereiding op het schrijven van sollicitatiebrieven 
en gesprekken over jouw werkervaringen.  

Je schrijft aan de hand van deze analyse een uitgebreid CV.  

Heden:  

3. Insights-analyse: een uitgebreide voorkeuren vragenlijst over hoe jouw denkstijl is, hoe je relaties 
met mensen onderhoudt, hoe je dingen aanpakt en hoe je omgaat met emoties en gevoelens. Je 
scores worden afgezet tegen een enorme database van HBO-ers en academici werkzaam in 
organisaties, waardoor je kunt zien wat jouw opvallende punten zijn. Het geeft verdieping in je 
zelfinzicht en een beeld van je uniciteit.  

De vragen beantwoord je zelfstandig achter een computer. Na verwerking van de data tot een analyse 
rapport, volgt er een gesprek hierover. 

4. Vaardighedenspel of inspiratiespel: met behulp van kaartjes scherper krijgen welke vaardigheden je 
goed ontwikkeld hebt en welke je nog zou willen ontwikkelen of wat jou inspireert en belemmert. Het 
spel wordt binnen een coachingsgesprek gespeeld. 

5. Bewustwording over kiezen: tijdens de gesprekken die er gepland staan ook stilstaan bij hoe jij 
omgaat met het maken van keuzes in je leven en inzicht in wat ervoor zorgt dat je in beweging komt. 
Welke criteria vind je echt belangrijk bij loopbaankeuzes?  



Toekomst:  

6. Terugblik: oefening (kan fysiek of schriftelijk) waarin je stil staat bij het moment waarop je terug kijkt 
op je leven, wat zou je dan over jezelf willen kunnen zeggen: wat heb je betekend op deze wereld, wat 
hebben anderen van jou gemerkt, wat het je gerealiseerd? Bewust worden van wat echt belangrijk in 
het leven is voor jou.  

7. Toekomst visualisatie: een oefening waarin je eerst tot jezelf komt en vanuit het contact met jezelf 
beschrijft hoe jouw leven er over 2 of 5 jaar uitziet.  

Elk van deze activiteiten geeft invulling aan het vergroten van zelfinzicht en geeft 
verdiepingsmogelijkheden om vragen over loopbaanstappen te beantwoorden.  

Na afloop van elk onderdeel schrijven zowel jij als ik op wat de essentiële punten zijn die boven zijn 
gekomen, waardoor er een totaalbeeld ontstaat, vastgelegd in een werkdocument. Dit werkdocument 
wordt regelmatig besproken. 

Resultaat  

Resultaat van het zelfonderzoek is dat je scherp kan formuleren wat je te bieden hebt en wat 
je zoekt.  

Context voor het zelfonderzoek 

Om echt te komen tot zelfinzicht is het nodig contact te maken met jezelf. Dit vraagt een setting waarin 
rust, privacy, je thuis en veilig voelen relevant is. Tot jezelf komen en bezinnen op je leven doe je niet 
even tussendoor. Het (innerlijke) proces om tot zelfinzicht te komen heeft minstens zoveel betekenis 
als het resultaat. Het bezinningsproces verleent de waarde aan dingen: wat raakt me echt, wat geeft 
echt energie, wat komt echt uit mijzelf, wat vind ik nu echt relevant in het leven.  

Concreet betekent dit dat de coachingsgesprekken anderhalf tot twee uur duren, zodat we echt tot de 
kern kunnen komen. Daarnaast zijn er opdrachten die tussentijds zelf uitgevoerd moeten worden. 
Hiervoor kan het beste een vaste dag of dagdeel gereserveerd worden.  

Het is belangrijk hier goede afspraken met de werkgever over te maken en het een duidelijke plaats 
naast het andere werk te geven. 


