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om alleen je capaciteiten en ervarings- of 

kennisgebieden te noemen als je je nieuwe 

werkgever ervan wilt overtuigen dat jij de 

juiste persoon bent voor de functie. Inzicht 

in je persoonlijke waarden en drijfveren is 

van belang om kenbaar te maken waar je 

als persoon voor staat en op welke manier 

jij wilt samenwerken met collega’s en 

leidinggevenden. 

Creatieve invalshoek
Het is echter niet makkelijk deze waarden 

en drijfveren te vinden en te benoemen, 

Conflictinzicht

D
oor je te verdiepen in je persoon-

lijke drijfveren word je dichter bij 

je intuïtie gebracht. Het volgen van 

je innerlijke zelf leidt tot keuzes die eerder 

aansluiten op je persoonlijke wensen en 

voorkeuren. Hierdoor is de kans groter 

dat de vervolgstap plezier en voldoening 

brengt.

De zoektocht naar voldoening uit werk, 

in combinatie met de sociale context (het 

privéleven), is in het loopbaanadviesvak 

heel belangrijk. Het is niet voldoende 

Volg je intuïtie om je drijfveren in het werk te ontdekken. Binnen 

loopbaanbegeleiding staat deze aanpak de laatste jaren sterk in de 

belangstelling. Uit de studie van Ap Dijksterhuis naar ‘Het slimme 

onbewuste’ (1) blijkt dat mensen meer belang hechten aan hun 

bewustzijn, omdat zij denken dat ze hiermee hun gedrag sturen. Hij 

toont echter aan dat juist het onbewuste ons gedrag, ons denken en 

onze gevoelens stuurt. 

Drijfveren in kaart

1 ‘Het Slimme Onbewuste’ door Ap Dijksterhuis, B. 
Bakker 2007.

Een voor de leek toegankelijk werk over het (on)bewuste. Dijksterhuis 

legt vlot uit waarom en hoe het bewuste denken niet zoveel in de melk 

te brokkelen heeft en dat we besluitvorming beter over kunnen laten 

aan de rest van ons brein. En zelfs dat we dat ook meestal doen, ook 

al denken we van niet. Een grappig en eerlijk betoog, geïllustreerd met 

tal van aansprekende experimenten. Een werk dat je in een paar dagen 

uit hebt, waarna je meer weet over hoe je  eigen hersenen werken, over 

goed wetenschappelijk onderzoek en over jezelf. Met enkele afbeeldin-

gen in zwart-wit, eindnoten en een register. De auteur is als hoogleraar 

Psychologie van het onbewuste verbonden aan de Radboud Universiteit 

te Nijmegen. 

(NBD|Biblion recensie, T. ten Berge)

2 ‘Ruimte door beelden, werken met visuals’, J. Zad-
oks en Paulien den Bode, Zadoks, Utrecht, 2007.

Een boek door en voor trainers, adviseurs en coaches die werken of wil-

len gaan werken met foto’s en visuals. Het boek bevat de theorie, werk-

vormen en toepassingen van werken met visuals en is daarmee een 

compleet en uniek handwerk voor dit trainingsinstrument. De uitvoering 

is mooi, overzichtelijk en praktisch; de inhoud van zeer goede kwaliteit. 

creatieve trainingsinstrumenten, waarmee je drijfveren van 
mensen in hun loopbaan naar boven kunt halen.5

door: Roxane Beumer
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Conflictinzicht

door het duiden van (on)bewuste drijfve-

ren betere keuzes maken in zijn loopbaan? 

Welke verschillen zijn er in de toepassing 

van de kaarten voor groepen of individuele 

vraagstukken?

Maar eerst wilde ik zelf ervaren wat de 

Taurus-kaarten mij kunnen bieden voordat 

ik anderen zou aanbevelen om de kaarten 

breder in te gaan zetten. 

Om te beginnen heb ik de kaarten ingezet 

bij een teambuildingsessie van een kleine 

groep loopbaanprofessionals. Ondanks de 

weerstand van enkele deelnemers heeft de 

bijeenkomst voor iedereen nieuwe inzich-

ten opgeleverd en bovendien het teamge-

voel versterkt. 

Daarna werden de Taurus-kaarten ingezet 

om de wensen en ideeën te inventariseren 

over het werk en de organisatie. Met een 

bestaand team van 8-10 personen, die al 

geruime tijd met elkaar samenwerkten en 

kene enthousiast wordt en openstaat voor 

deze aanpak kan de rode draad in de 

loopbaan in beelden worden weergegeven. 

De kracht van beelden zien we ook in de 

Taurus-kaarten van Gisela Heising (4). Bij 

de eerste kennismaking met deze kaarten 

was ik direct onder de indruk van haar 

persoonlijke beeldtaal. Het effect van de 

kaarten is opvallend en bovendien zijn  ze 

op vele manieren toe te passen. Dit moe-

digde mij aan om op zoek te gaan naar het 

effect van het gebruik van de kaarten bij 

verschillende vraagstellingen. Bijvoorbeeld: 

Functioneert een team beter als er meer 

inzicht ontstaat in drijfveren of andere fac-

toren met behulp van de Taurus-kaarten? 

Kan iemand met een ontwikkelingsvraag 

maar wellicht kan een creatieve invals-

hoek hierbij uitkomst bieden. Door hun 

rechterhersenhelft aan te spreken komen 

kandidaten eerder in contact met hun 

onbewuste, innerlijke zelf. Judith Zadoks 

en Paulien den Bode werken dit in diverse 

werkvormen uit in hun boek Ruimte door 

beelden (2). Door afbeeldingen te gebrui-

ken kunnen mensen eerder tot de kern 

komen van wat hen bezielt en kunnen ze 

hun potentieel vollediger benutten.  

Deze ervaring heb ik zelf opgedaan met 

fotokaarten van Fotomissie (3), die ik 

regelmatig gebruik in mijn begeleidingstra-

jecten. De kaarten bieden een waardevolle 

en vaak verrassende inkijk in de belevings-

wereld van de kaarttrekker. Als de betrok-

De tips, citaten, voorbeelden en aantrekkelijke kleurenfoto’s maken het 

geheel gemakkelijk leesbaar en toegankelijker dan voor de doelgroep 

noodzakelijk is. Dit boek is een stimulans voor het werken met beelden 

als middel om via verbeelding, bewustwording en interactie antwoord 

op vragen te krijgen. Breder toepasbaar dan voor het vakgebied van 

training, coaching en advies alleen. Oblong formaat. 

(NBD|Biblion recensie, Greet Kooistra)

3. ‘Creatief communiceren in beeld en woord’,  
Hens van Soest,  Fotomissie in Rotterdam, 2004.

‘Mijn missie is mensen en organisaties te helpen met beeld en woord 

om tot de kern te komen, zodat het potentieel volledig kan worden 

benut. Dit doe ik met foto’s die een boodschap hebben. Ik kijk met het 

oog van de fotograaf, maar ik let er ook op dat een foto iets doet met 

mensen en organisaties in een ontwikkeltraject. Beelden doen veel met 

mensen: intuïtie vrijmaken, creativiteit prikkelen, verbinding schep-

pen, humor oproepen. Hoewel voorkeuren heel persoonlijk zijn, blijkt 

het bijna een wetmatigheid dat bepaalde beelden diep raken. Meestal 

benadrukt het woord de impact van het beeld. De kaarten zijn gericht 

op het gebruik door trainers, onderwijskundigen, organisatieadviseurs 

en reclamebureaus.’ 

(Hens van Soest in ‘Ruimte door beelden, werken met visuals’ Judith 

Zadoks en Paulien den Bode, Zadoks, Utrecht 2007 en   

www.fotomissie.nl)

4. Taurus/coachingskaarten, schept inzicht,  
geeft uitzicht, door Gisela Heising,  
Uitgeverij Stili Novi, 2008.

‘De Taurus-kaarten vormen een prachtige set van 75 ronde kaarten die 

stuk voor stuk kunstwerkjes zijn van de hand van Gisela Heising. Deze 

serie kaarten spreken onbetwist een diepere laag aan dan tot waar je in 

veel gevallen komt, wanneer je blijft “hangen” in taal. Beelden roepen 

associaties op, prikkelen je fantasie en creativiteit en kunnen je vooral 

meer inzicht geven in je eigen leven. De kaarten, die elk een afbeelding 

zijn van een intuïtief schilderij van Gisela, spreken de taal van de intuïtie. 

Je bent het zelf die de antwoorden of bedoeling van iets weergeeft. Je 

ziet of voelt datgene wat voor jou van belang is, doordat je dat wat in je 

leeft weerspiegelt ziet in de prachtige kunstwerkjes, die toegang geven 

tot het land van de onbegrensde mogelijkheden.’

(Tijdschrift voor Coaching, nummer 1, maart 2008, Audrey de Jong, zelf-

standig coach en counsellor)

Bewust zijn van je persoonlijke drijfveren leidt tot keuzes die eerder 
aansluiten op je persoonlijke wensen en voorkeuren



Conflictinfinanciën

elkaar goed kenden, werd onderzocht hoe 

zijn/haar rol eruit kon zien. Ook werd 

aandacht besteed aan de gezamenlijke 

waarden als team. Vervolgens ben ik gaan 

experimenteren met het inzetten van de 

kaarten bij het begeleiden van kandidaten 

met ontwikkelingsgerichte vragen over hun 

loopbaan. In overleg met collega’s hebben 

wij een groep samengesteld van kandida-

ten die in het begin van hun begeleidings-

traject zijn. Zij hebben gemeenschappelijk 

dat zij behoefte hebben aan meer inzicht in 

hun persoonlijke drijfveren. 

Het basisboek op het gebied van crea-

tieve werkvormen, van Igor Byttebier 

Creativiteit, Hoe? Zo! (5), heeft met de 

Taurus-kaarten een waardevolle aanvul-

ling gekregen. De kaarten symboliseren het 

levende bewijs dat je kunst als instrument 

voor introspectie voor iedereen toeganke-

lijk kunt maken. (Kunst-) beeldtaal raakt 

direct de snaar van het intuïtieve zelf.  

De kaarten bieden, vanwege de volledige 

vrijheid van interpretatie, een verfris-

sende invalshoek als aanvulling op vele 

verbale werkvormen. Beelden maken veel 

meer duidelijk dan woorden alleen en ook 

onthoud je ze beter, waardoor het mak-

kelijker is er nog eens op terug te komen. 

Onderwerpen worden toegankelijk door 

het beeld dat je op enige afstand kunt 

bekijken. 

5. ‘Creativiteit, Hoe? Zo!, door Igor Byttebier Lannoo 
Tielt 2002

Een inspirerend boek, dat lezers aanzet tot creatief denken in hun 

werkomgeving. De auteur, Igor Byttebier, die al meer dan tien jaar werkt 

als creativiteitsconsultant, probeert de lezer door middel van leren, doen 

en oefenen stap voor stap kennis te laten maken met het ontdekken van 

je eigen creativiteit en de wijze waarop je die kunt hanteren om sneller 

en efficiënter op nieuwe ideeën te komen. Door de vele voorbeelden en 

de speelse opdrachten in het boek komen de lezers constant voor ver-

rassingen te staan. De auteur heeft een leuke schrijfstijl, die gemakkelijk 

wegleest. Ook worden er veel illustraties gebruikt (doorgaans foto’s en 

tekeningen in kleur) en dat geeft meteen een speels en kleurrijk karakter 

aan het boek. Een aanrader voor iedereen die graag tot creatieve en 

inspirerende ingevingen wil komen. 

(Biblion recensie, Ing. M.K. Kumru)

Hoe de Taurus-kaarten te 
gebruiken
De afbeeldingen zonder cijfer, naam of titel zijn een 

hulpmiddel als inspiratie bij zelfreflectie, meditatie, 

maar ook als communicatiespel bij teamcoaching, 

persoonlijke coaching en creatieve coaching.  Je kunt 

de creatieve kaarten zowel bij individuele begeleiding 

als bij groepssessies inzetten. Afhankelijk van de trainer, 

de (ontspannen) sfeer en het onderlinge vertrouwen 

kunnen (voor-)oordelen worden losgelaten en ontstaat 

er ruimte voor ideeën. 

Door individueel of in groepsverband kaarten te kiezen 

met een persoonlijke startvraag in gedachten wordt het 

zichtbaar en voelbaar wat iemand bezighoudt en kan 

een ander daar deelgenoot van worden. Iedereen pro-

jecteert zijn ervaringen, leven en visie op de afbeeldin-

gen, waardoor duidelijk wordt dat iedereen vanuit zijn/

haar eigen achtergrond praat. 

Er is een vraag, de keuze van een beeld, een verhaal en 

een luisteraar. Samen vormen zij een creatief proces. 

Door een keuze te maken uit omgekeerde kaarten ver-

telt de kaart haar eigen, intuïtieve betekenis. De beelden 

waar wij op vertrouwen en tevens die wij vrezen zullen 

meer inzicht geven in ons eigen leven. 

(bron: handleiding bij de Taurus-kaarten,

 door Gisela Heising 2008)
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Drs. Roxane J.C. Beumer is werkzaam voor het 
loopbaanadviesbureau Focus, een professionele 
sparringpartner voor zowel profit-, als non-profitor-
ganisaties die te maken krijgen met veranderings/
fusietrajecten. 
De motieven voor menselijk gedrag intrigeren haar al 
sinds haar studie Culturele Antropologie. Het is haar 
drijfveer om een kruisbestuiving te stimuleren tussen 
mensen uit Westerse en niet-Westerse culturen. 

Uit de atlas van Anthony 
E. Grolman
Prijs 14,95
Dit boek biedt u een wandeling door de 
historische binnenstad van Utrecht. De 75 
prentbriefkaarten met achtergrondinformatie 
in de nostalgische sepiakleur  geven u een 
unieke kijk op het Utrecht van nu en rond 1900 
langs de Oudegracht en de singels.
www.uitgeverijstilinovi.nl

(advertentie)


