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‘Als je in je werk je ei niet 

meer kwijt kunt, moet je je 

afvragen: wat is mijn ei’ 
 

Interview met Jan Woldendorp  
 
 

 

 
 

Jan Woldendorp is al 18 jaar docent loopbaanontwikkeling & 

arbeidsintegratie bij de Academie Mens en Arbeid (AMA) van 

Saxion Hogeschool in Deventer. Zijn baan kent drie 

zwaartepunten: les geven aan studenten, trainingen geven aan 

het werkveld, en onderwijsontwikkeling. Hij is één van de 

bedenkers van de methodiek Creatief Matchen. BHP Groep sprak 

met hem. 

 

Psycholoog Frida Derksema van BHP Groep heeft het interview 

afgenomen. Freelance journalist Hans Walraven heeft het 

interview opgetekend. 

 

 Wat is creatief matchen precies? 

Jan Woldendorp : “Het gaat bij creatief matchen om dat wat de 

cliënt graag wil op de arbeidsmarkt te matchen met de 

mogelijkheden die er daar zijn. Dat wil zeggen: hij of zij moet eerst 

uitvinden wat voor werk of beroep hij wil doen en dan kijken hoe 

en waar dat ‘vermarkt’ kan worden. 

Je werkt bij loopbaanontwikkeling met een stappenmodel dat 

vanuit een bestaande situatie gaat van zelfanalyse naar richting 

bepalen, vervolgens naar oriënteren en tenslotte naar realiseren. 

Eerst moet je er achter komen wie je bent en wat je kunt, om 

vervolgens na te denken over wat er zoal aan werkmogelijkheden 

is. 
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                                            Jan Woldendorp 

“Creatief machtchen is behalve 

een methodiek ook een manier 

van denken. Je hebt geen testen 

nodig maar alleen pen en 

papier” 



 

 

  
Je kunt daarbij creatieve denk strategieën gebruiken, zoals mindmapping of brainstormen. Daarnaast heb 

je kennis van en inzicht in de beroepenwereld nodig. Als een cliënt bijvoorbeeld zegt: Ik wil iets met 

kinderen, dan is de volgende stap te bedenken welke beroepen allemaal met kinderen te maken hebben: 

schoolmeester natuurlijk, leidster van een kinderdagverblijf, verkoper in een speelgoedwinkel, maar ook 

kindertandarts of werktuigbouwkundige die speeltoestellen voor kinderen maakt. En in sectoren als het 

bibliotheekwezen, de sport of de politie wordt natuurlijk ook met kinderen gewerkt.  

Op basis gezond verstand kun je zo een heleboel opties bedenken. Het model werkt eerst divergerend – 

wat is er allemaal mogelijk – en dan convergerend – wat is allemaal bruikbaar. Of anders gezegd: eerst 

gaat het om de wenselijkheid, daarna over de haalbaarheid.”  

 

  Moet de cliënt die kennis  van de beroepen al hebben of brengt de adviseur dat in?   

 

Jan Woldendorp: : “Allebei. Eerst moet de cliënt zelf het terrein verkennen en de opties in kaart brengen. 

Vervolgens kan de adviseur met allerlei gesprekstechnieken de ander op nog meer ideeën proberen te 

brengen.”  

 

 Hoe krijg je mensen zover dat ze verder dan hun eerste keuzes gaan kijken? 

 

Jan Woldendorp: “Soms door gerichte vragen te stellen. Soms door een beetje voor te zeggen. ‘Stel, je 

wilt met kinderen werken. Loop dan eens in gedachten door de stad, kijk om je heen en ga na waar 

overal met kinderen wordt gewerkt.’  

Wat iemand zelf bedenkt, schrijf je op; als dat niet meer lukt, ga je hem of haar prikkelen om anders  

naar dingen te kijken. Als ik lesgeef aan studenten hier zet ik soms een blikje cola neer en geef als 

opdracht: schrijf alle beroepen op  die een rol hebben gespeeld bij het gegeven dat dat blikje nu hier 

staat.  Dat gaat dus van cocaboer tot wegenbouwer. Wat ze daar van leren is dat je zo ook over beroepen 

kunt nadenken. Want creatief matchen is behalve een methodiek ook een manier van denken. Je hebt 

geen testen nodig, maar alleen pen en papier.”  

 

 Dan heb je een scala aan beroepsmogelijkheden. Als de cliënt dan toch zijn eerste eigen idee uit al 

die opties kiest, wat heb je dan gewonnen? 

 

Jan Woldendorp: ”Dan heb je hem in elk geval een breder perspectief gegeven. Het kan ook zijn dat er 

bepaalde bezwaren zaten aan de opties waarmee hij kwam. Bijvoorbeeld: ‘ik wil astronaut worden’ – dan 

maak je hem duidelijk dat die kans wel erg klein is en ga je op zoek naar iets wat aan dezelfde criteria 

voldoet. Het gaat erom dat je de factoren boven tafel krijgt die ónder hun keuze liggen. Als iemand zegt: 

‘ik wil met kinderen werken maar niet voor de klas staan’, dan moet je gaan zoeken naar wat er onder 

die wens om met kinderen te werken zit. Als je niet in het onderwijs je ei kwijt kunt, moet je gaan kijken: 

wat is je ei? 

Eén van de nadelen van kiezen is dat je je soms te beperkt oriënteert. En dat wil ik hiermee voorkomen. 

Je wilt dat alle mogelijke opties een keer langskomen.” 

  

 

Wie meer te weten wil komen over de methode Creatief Matchen kan contact opnemen met Saxion 

(j.woldendorp@saxion.nl) 
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BHP Groep in het kort 

Al meer dan vijftien jaar 

ondersteunen we werknemers 

bij het maken van gerichte 

loopbaankeuzes. 

We adviseren organisaties op 

het gebied van mens en arbeid 

en verzorgen outplacement-

trajecten voor individuele 

kandidaten en groepen.  

Regelmatig publiceren wij 

korte artikelen over loopbaan-

ontwikkeling en eens per twee 

maanden verschijnt een 

column van de hand van onze 

directeur Adri van der Kemp.  
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Voor het publiceren van deze interviewspecial gaat onze  

speciale dank uit naar geinterviewde Jan Woldendorp  

en journalist Hans Walraven.   

 

BHP Groep, maart 2012 


