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3 daagse opleiding Career Story Interview 

De narratieve methode van Prof. Dr. Mark L. Savickas past bij de dynamische arbeidsmarkt en 

faciliteert cliënten om vanuit stevige wortels in het eigen levensverhaal flexibel met de omgeving om 

te gaan. Werk krijgt een andere plek in persoonlijke levens. Het gaat er niet om jezelf te wringen in 

een werksetting maar om de vraag hoe werk je verder kan helpen met 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-integratie-consulenten.  

De methode 

In de visie van Savickas ontstaat in onze jeugd een preoccupatie, die de motor is van onze 

ontwikkeling. 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 deze 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, dilemma’s, keuzes of wanneer blokkades ervaren worden. 

Opbrengst

Na afloop van het traject kent de cliënt de eigen gelukformule. De cliënt weet welke drijfveren, 

kwaliteiten en interesses van belang zijn voor te maken vervolgkeuzes. De cliënt kent zijn interne 

dynamiek en weet wat helpt in zijn of haar ontwikkelingsweg. 

Master Class “Loopbaancoaching met de rode draad” 
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Effectief                                                             

In 3 gesprekken ontdekt je cliënt antwoord op zijn eigen loopbaanvraag. Meestal zie je al in de eerste 

sessie dat de cliënt – weer verbonden met zijn kern - authentieker en kleurrijker wordt. 

Inhoud methode

De cliënt maakt 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”. Je 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 lezen over de 

methode.

De Master Class zelf

Gedurende 2,5 (aaneengesloten) dagen verdiep je je grondig in de methode en oefent met alle 

onderdelen. Je ervaart de impact en ziet de meester Mark L. Savickas op DVD aan het werk. Na afloop 

ga je aan de slag met minstens een oefen-cliënt, doet verslag en ontvangt E-feedback.

Na 3 maanden verrijk je je praktijkervaring tijdens een supervisiebijeenkomst. Het is een kernachtige 

en krachtige Master Class waarin je samen met andere coaches fundamenteel aan de slag leert gaan 

met de loopbaanvragen van je cliënt. 

Resultaat

Na afloop kun je de methode toepassen, begrijp je de achtergronden en heb je je intuïtie verder 

geschoold. Afronding van de Master Class geeft desgewenst toegang tot het narratieve netwerk.

Trainer

Drs. NLP Master Trainer Mieke Verbaarschot, registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie. 

Ambassadeur van het Career Story Interview en werkzaam als loopbaan- en organisatiecoach. 

Deelnemers waarderen de Masterclass met gemiddeld een 8,7. Enkele quotes:  

Verrassend compacte en relevante training, die perfect aansluit bij de methode CSI

Yvette Kokee, YK loopbaanadvies

Inspirerend met diepgang, aanrader! 

Van Kempen, bedrijfspsychologie. 

http://www.verbaarschot-partners.nl/wp-content/uploads/2016/01/Career-Story-Interview-in-het-Complete-loopbaanboek_Verbaarschot-Career-Story-Interview.pdf
http://www.keuzesinloopbaan.nl/
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Uren en accreditatie

De totale studiebelasting (contacturen, theoretische verdieping en toepassing in casus) is circa  

45 uur. PE uren Noloc: 30. De Masterclass is geaccrediteerd voor 44 PE-punten door het NIP Arbeid & 

Organisatie en Arbeid en Gezondheid o.b.v. genoemde studiebelasting en theoretische toets. 

Locaties 

Coachhuis Leusden, Kerkweg 7, 3832 RH Leusden.

Landhuis in de Stad, Park Oog in Al 1, 3533 HE Utrecht. 

Bureau Land, Kerkdijk 18, 7964 KB Ansen (Drenthe)

Actuele data en locaties op deze website. 

Investering

Regulier € 985,- excl. BTW*. 

Met aanvullende literatuur en theoretische toets (NIP): € 1128,- excl. BTW*

Contactgegevens

Wil je meer informatie neem dan contact op met de trainer of met Shared Ambition: 

mieke.verbaarschot@gmail.com, T 06 575 575 79

jantje.dejong@sharedambition.com, T 033 433 7010

Aanmelding: www.sharedambition.com/evenementen

*Onze trainingen zijn belast met 21% BTW. Meestal kan de professional (of diens werkgever) 

 deze BTW weer verrekenen met berekende BTW over coaching.

Het Career Story Interview is een mooie compacte en gestructureerde methodiek om 

met de coachee de verbinding te leggen tussen zijn jeugd en de actuele loopbaanvraag 

die hij nu heeft. De concrete oefening maakt je vertrouwd met de methode. Echt een 

verrijking van je loopbaaninstrumentarium! 

Ellen Lustenhouwer, loopbaancoach

De Master Class Loopbaancoaching biedt een heldere gestructureerde methode die op 

een bijna magische manier tot inzicht leidt.

Janneke Holwarda

https://www.sharedambition.com/evenementen/master-class-career-story-interview/
mailto:mieke.verbaarschot%40gmail.com?subject=
mailto:jantje.dejong%40sharedambition.com?subject=
https://www.sharedambition.com/evenementen/lijst/?tribe_event_display=list&tribe_paged=1

