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Focusing

Focusing is een methode om rechtstreeks contact te maken met lijfelijk 

ervaren gevoelens. Gevoelens die zich zowel voordoen bij de loopbaancoach 

en -adviseur als bij de klant, in professionele en persoonlijke situaties. Focusing 

als vaardigheid draagt bij aan bewustwording, zelfacceptatie en het nemen van 

heldere beslissingen. Je kunt Focusing voor jezelf toepassen en ook als effectief 

instrument inzetten om je klant te coachen en te adviseren.

Aukje Strandstra

Gereedschap waarmee loopbaanadvies wérkt

Dit artikel is bedoeld voor loopbaancoaches en -adviseurs 

die hun professioneel gereedschap en handelen willen 

uitbreiden. Dat kunnen zij doen door zelf te ervaren en te 

leren hoe Focusing een bijdrage levert aan het zetten van 

een passende, volgende stap bij loopbaanvragen. En wel 

op een eenvoudige manier, die als ‘écht van jezelf’ wordt 

ervaren. Via het Focusproces ben je als loopbaancoach en 

-adviseur ook zelf instrument. Hoe groter de vaardigheid 

in het luisteren naar ‘daarbinnen’, hoe beter je ook 

de luisterende houding van de klant/kandidaat kunt 

faciliteren, als onderdeel van loopbaancoaching en 

-advies. Hoe is Focusing ontstaan, wat is het en hoe leer 

en doe je het?

Ontstaan uit ontdekking
Begin jaren zeventig vraagt psycholoog en filosoof 

Eugene Gendlin zich af, hoe het toch komt dat er zo weinig 

succes wordt behaald en in het leven van sommige 

cliënten zo weinig verandert met psychotherapie. 

Gendlin analyseert duizenden therapeutische sessies 

en probeert er zo achter te komen wat het verschil is 

tussen een succesvolle en een niet succesvolle cliënt. 

Er blijken vreemd genoeg weinig verschillen te zijn in 

soorten therapieën. Wel blijkt er een ander verschil. 

Succesvolle cliënten hebben een specifieke vaardigheid, 

namelijk het vermogen om te pauzeren, de aandacht 

naar binnen te richten, te luisteren en dan op deze 

signalen te reageren. Zo verschillen ze van de andere 

cliënten. Op basis hiervan kan Gendlin al bij de eerste 

gesprekken voorspellen of de desbetreffende cliënt baat 

zal hebben bij de behandeling of niet. Dat heeft dus niets 

te maken met de vakbekwaamheid van de therapeut. 

Naar aanleiding van deze ontdekking heeft Gendlin de 

methode Focusing kunnen ontwikkelen. (Gendlin, 1981). 

Inmiddels wordt deze methode ook veelvuldig op andere 

terreinen toegepast. In coaching, loopbaanadvisering, 

supervisie, mediation, onderwijs, enzovoorts.

Blokkade en ruimte
Focusing is het proces van aandacht richten op wat er 

gaande is om je heen en wat je tegelijkertijd ook lijfelijk 

voelt en ervaart. Soms lijkt er bijvoorbeeld sprake te zijn 

van tegenstrijdigheid in gevoelens over de (werk)- vraag 

of -situatie. Of tussen gevoelens en ideeën of opvattingen. 

Aukje Strandstra
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Dan helpt Focusing om daar weer samenhang in te 

brengen. Het is een methode die duidelijk maakt wat 

er gebeurt en wat er in de weg zit om ‘vrij’ te kunnen 

werken. Het resultaat van Focusing is dan ook dat de 

spanning afneemt, de blokkade verdwijnt en er weer 

(nieuwe) handelingsruimte ontstaat. Een voorbeeld.

C. is werkende moeder van twee kinderen. Graag wil 

ze omscholen tot verloskundige. Daarvoor ontbreken tijd 

en middelen. Eigenlijk voelt ze zich daardoor behoorlijk 

gefrustreerd maar ze probeert dat gevoel eronder te 

houden. Ze heeft last van een brandende pijn in haar 

maag en voelt zich moe. Als ze gaat Focussen voelt 

ze een opluchting bij het in ieder geval erkennen van 

haar wens. Het schept ruimte die ook voelbaar is in 

de maagstreek. Daarmee herwint ze enthousiasme 

en voorkomt ze verder energieverlies door niet langer 

boosheid en frustratie te onderdrukken. Nu kan ze gaan 

staan voor haar wens. Ze bedenkt dat haar verre neef 

behoorlijk bemiddeld is en besluit hem te vragen haar 

te helpen.

Door het faciliteren van het Focusingproces kan de 

loopbaancoach of -adviseur de eigen handelingsruimte 

van de klant optimaliseren. Hieronder worden fasen van 

het proces van Focusing omschreven. Daarna volgt een 

beschrijving van Focusingstappen. Deze zijn ontwikkeld 

om Focusing te leren.

Felt sense en Erbij zijn
Tijdens het Focussen (zo noemen we dat ook in het 

Nederlands) breng je je aandacht naar binnen om te 

luisteren. Daarbij gaat het om een specifieke vorm van 

luisteren. Je luistert naar je lijf. Naar wat er bijna letterlijk 

lijfelijk voelbaar is dat betekenis heeft; iets dat duwt, 

trekt, dwarszit of korzelig aanvoelt. Gendlin noemt dat 

de Felt sense. Vertaald in het Nederlands: het lijfelijk 

ervaren gevoel (dat betekenis heeft). Je kunt merken dat 

het anders is dan een emotie of kleren die te strak zitten. 

Je merkt op wáár precies in je lijf je dat voelt. En daar 

ben je bij met je aandacht, zo dichtbij mogelijk. Gendlin 

zegt hierover: “Als je wilt weten hoe de soep ruikt, kun 

je beter niet je hoofd erin stoppen.” Als je wilt weten 

hoe bijvoorbeeld een werksituatie van binnen in je leeft, 

moet je er niet middenin gaan staan noch er helemaal 

mee samenvallen. Je blijft als het ware (in figuurlijke zin) 

aan de rand van het meer staan. Vanaf die plek merk je 

wat je ervaart, maar je duikt er niet middenin. En als je 

naar het lijfelijk ervaren gevoel (Felt sense) luistert, kom 

je er meer over te weten. Als je ermee zou samenvallen 

of erdoor wordt overspoeld, is niemand ‘erbij’ om er 

méér over te weten te komen. Als je daarentegen je 

werkvraag of -situatie te ver buiten jezelf plaatst, gaat 

het contact verloren. Hoewel het best prettig kan zijn om 

even afstand te creëren of er eens een tijdje helemaal 

in op te gaan, kan na langere tijd een situatie ontstaan 

die uit balans is. Tijdens Focusing blijf je bij je gevoel 

over de werksituatie. Je laat je er niet door overspoelen, 

dan ontstaat een gevoel van verlamming of vastzitten. 

Noch raak je onbetrokken door een te grote afstand. 

Sommigen zijn dan ‘wandelende hoofden’ geworden, 

vooral levend vanuit het denkende deel van zichzelf. 

Wanneer je te ‘vast zit’ of te veel aan het denken bent, 

zul je in het begin misschien wat meer moeite hebben 

om bij het lijfelijk ervaren gevoel te zijn. Tijdens Focusing 

leer je een juiste verhouding ten opzichte van de Felt 

sense te vinden: niet er vandaan, niet erin, maar Erbij. 

(Figuur 1)

Symboliseren, verwoorden
De volgende fase is het beschrijven van de Felt Sense. 

Je laat woorden opkomen die het gevoel beschrijven, zo 

precies mogelijk. En soms hoort daar ook een beeld bij, 

een geluid of een kleur. Het laten opkomen van woorden 

kan een begin zijn voor het (h)erkennen van gevoelens. 

Het gaat bij Focusing om het zoeken naar de nuance 

en de specifieke kwaliteit van het gevoel. Het gaat er 

bijvoorbeeld niet om dat iemand gespannen is, maar om 

wat voor soort gespannenheid het precies is: knagend, 

Motto: “Als ik verbinding maak met
 mijn lijf, dan gaan mijn coachen en 
adviseren hier verder.”



LoopbaanVisie  nr. 1 - januari 2014 29

PRAKTIJK Methodiek

scherp, stekend of trekkend. Als dat dan voor je naar 

boven komt, voel je een verschuiving in je lijf, alsof je 

opeens meer ruimte krijgt, de Felt shift genaamd. Dan 

kun je in het hier en nu teruggekeerd weer verdergaan 

met je werk. Of er is nog iets dat jouw aandacht wil, als 

dit klaar is, en dan start een nieuwe ronde van Focusing.

Focusing in stappen
Dit overzicht van stappen of onderdelen van het 

Focusproces, vormt op zich één geheel.

Je zou het eens kunnen uitproberen. Eerst ga je met de 

aandacht naar binnen. Je zoekt de Felt sense op, als volgt:

1. Ruimte scheppen
Wat vraagt mijn aandacht?

Zit er nu iets dwars? En wat nog meer…

Wat staat er tussen mij en een goed gevoel?

Geef geen antwoord, maar kijk wat er dan in je lichaam 

gebeurt.

Merk wat er opkomt. Ga nergens dieper op in.

Begroet elk gevoel en elke gedachte die zich aandient. 

2. De Felt sense laten opkomen
Kies het probleem of de situatie waar je op wilt Focussen.

Ga er niet mee in gesprek of discussie.

Hoe voelt deze hele kwestie aan?

Figuur 1. Focusing is erbij zijn...

Voel het in je lichaam en begroet het.

3. Een handvat vinden
Wat is de hoedanigheid van de Felt sense?

Laat uit het ervaren gevoel een woord, een beeld of een 

situatie opkomen.

Wacht tot er iets komt wat erbij past. 

4. Laten resoneren
Ga tussen de Felt sense en het opgekomen woord 

(beeld) heen en weer.

Ga na hoe ze bij elkaar klinken, eruitzien, passen; 

resoneren.

Totdat het precies de hoedanigheid van het gevoel 

weergeeft.

Laat de Felt sense zich ontvouwen.

5. Vragen
Leg aan het gekozen onderwerp of Felt sense voor: wat 

maakt, dat het zo voelt.

Blijf bij het ervaren gevoel totdat er iets komt met een 

verschuiving, een licht meegeven of een opluchting.

6. Ontvangen
Merk op wat er is veranderd, ook al is het maar een lichte 

verschuiving.

Sta even stil bij wat er belangrijk of nieuw voor je is.

Bedank de Felt sense en verbreed je aandacht weer naar 

het hier en nu.

Resultaten
Focusing maakt ruimte voor nieuwe, andere inzichten 

en oplossingen bij werkvragen en in werksituaties. Dat 

zet een professionele ontwikkeling en persoonlijke groei 

(verder) in gang. Het verloopt lang niet altijd gelijkmatig 

en in een rechte lijn, maar meestal op een procesmatige 

manier. De lijfelijk te ervaren gevoelens voegen 

nieuwe dimensies in werksituaties toe. Het is een vaak 

verrassend en ook heel persoonlijk leerproces. Focusing 

is je bewust worden van de Felt sense. Door bij de Felt 

sens’ te zijn, kan deze zich steeds verder ontwikkelen. Dit 

gaat verder dan alleen het gewaarworden van gevoelens 

en gedachten. Daarna kan de Felt sense zich helemaal 

ontvouwen, zich doen kennen en transformeren. Dat 

Er vandaan

geen contact hebben met de

aangaan.

Alsof je je helemaal goed

voelt...

Er in

gevoelens ‘overspoelen’ je.

Ook met hulp van een luis-‐

teraar, kun je een passende

afstand vinden ten opzichte

van de Felt Sense.

Er bij

met aandacht vanbinnen,

Felt Sense.

Deze kan zich ontvouwen.

en er ontstaat ruimte voor iets

nieuws.
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brengt een duidelijk fysiek voelbare verschuiving 

teweeg in gevoelens, gedachten en ideeën omtrent 

het - bij de Felt sense behorende - onderwerp of de 

werksituatie. Deze verschuiving brengt vaak een andere 

betekenisgeving van zaken en situaties die je al kent met 

zich mee, of aanwijzingen van bepaalde wensen of te 

ondernemen actiestappen in je werk. Anders gezegd, 

Focusing is een effectieve manier om alternatieve 

mogelijkheden te ontdekken. Ook als er bijvoorbeeld 

sprake is van (af)gescheidenheid tussen denken, voelen, 

willen en handelen. De Focusser blijft verantwoordelijk 

voor de eigen gevoelens en geeft zelf sturing aan het 

zich openstellen voor wat er in haar/hem leeft. Daarbij is 

de Focusser in relatie met zichzelf, vaak met behulp van 

de begeleider/luisteraar die de ‘ruimte’ bewaakt. Juist 

de aanwezigheid van een luisteraar is precies datgene 

dat het Focusproces ook stimuleert. Vandaar dat we in de 

cursus de nadruk leggen op het vinden van een ‘maatje’, 

die op passende wijze leert luisteren, en daarnaast doen 

we veel oefeningen.

Focusing leren
Hoe werkt dat, Focusing leren? Allereerst door het 

zelf te dóén en te ervaren, alvorens Focussend leren 

te begeleiden. Focusing leren voelt achteraf als 

heel natuurlijk en vanzelfsprekend aan. Het kan op 

verschillende manieren, zowel individueel (in duo’s, 

met een maatje) als in een groep. Je kunt Focusing 

leren in zo’n zes tot acht losse Focussessies of via –

cursussen. Het kan face-to-face of per telefoon/Skype. 

Per telefoon/Skype kun je vrijwel meteen aan de slag, 

veelal op een door jou gewenst moment. Als deelnemer 

ervaar je in de cursus aan den lijve wat de Felt sense 

is, hoe je daar naar leert luisteren en wat nodig is om 

het ontvouwen van de Felt sense te faciliteren. In duo’s 

van focusser en luisteraar doe je korte oefeningen. Met 

elkaar bespreken we ervaringen na. Tenslotte leer je 

van huiswerkopdrachten en literatuur. Informeer naar de 

mogelijkheden via www.c-consult.nl en www.NOLOC.nl.

Maatschappelijk
Om via Focusing oorspronkelijkheid, creativiteit, diversiteit 

en inclusie ruim baan te geven boven eenzijdigheid en 

afgescheidenheid, is het leren innerlijk gewaar te zijn ook 

van maatschappelijk betekenis. Iedereen die bij zichzelf 

durft te zijn en leert om te gaan met zijn/haar eigen 

(professionele) ervaringen, gevoelens en wensen, kan 

vanuit die houding bewustzijn ontwikkelen en dat ook 

professioneel inzetten. Om van daaruit in écht contact te 

staan met jezelf en iemand anders. In het artikel hierna 

gaat Tom Luken in op wetenschappelijk onderzoek naar 

de Focusing-methode. ■

Aukje Strandstra (1957) is begeleidingskundige/

andragologe (VU). Zij werkt zelfstandig als Focustrainer 

TFI, coach en NOLOC-gecertificeerd loopbaanadviseur. 

Daarnaast is zij coördinator training voor het Focusing 

Institute te New York.
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Via het Focusproces ben je als 
loopbaancoach en -adviseur ook zelf 
instrument
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Tom Luken

Waarom Focusing?
Tom Luken

Er gaat bij mensen nogal wat mis in hun 

loopbaanontwikkeling. Enkele voorbeelden: keuze-

en motivatieproblemen in het onderwijs, 

veelvuldig switchen en dropping-out, onopgeloste 

dertigersdilemma’s, stress, burn-out en bore-out, 

arbeidsongeschiktheid, gevoelens van chronische 

onbevredigdheid en stagnerende employability 

waardoor loopbanen voortijdig eindigen. De individuele 

en maatschappelijke kosten zijn hoog. Een grootste 

gemene deler bij al deze problemen is dat het misgaat 

bij de zelfsturing van het individu. De persoon kan 

bijvoorbeeld niet kiezen en blijft besluiteloos dwalen. 

Of hij houdt vast aan een ingezette koers en negeert 

signalen dat het mis zal gaan. Van oudsher wordt 

zelfkennis beschouwd als belangrijke factor voor het 

kunnen maken van bevredigende loopbaankeuzen. 

Maar hoe komt een mens aan werkzame zelfkennis? 

Loopbaanadviseurs maken hiervoor gebruik van 

tests, assessments, de zelfconfrontatie-methode, 

narratieve benaderingen, socratische dialogen, 

reflectiegesprekken en nog veel meer. Een opgave 

hierbij is om diepere lagen in het zelf aan te boren, 

In het vorige artikel schetst Aukje Strandstra aard en oorsprong van de Focusing-

methode en haar ervaringen daarmee. Bestaat er wetenschappelijk onderzoek 

naar de effectiviteit van deze methode? Tom Luken gaat op zoek. Hij heeft 

aanwijzingen vanuit theoretisch-wetenschappelijk perspectief dat er goede 

redenen zijn om Focusing toe te passen bij loopbaanontwikkeling.
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waar de persoon het gevoel heeft in contact te zijn met 

wat hij of zij nu echt zelf wil en voelt. Hiervoor bestaan 

niet zo veel concrete methoden. Focusing is er één van. 

Er is inmiddels uitgebreide ervaring mee opgebouwd, 

overigens vooral in de context van de psychotherapie 

(Hendricks, 2001).

Ervaringsproces
Het tweede genoemde zelfsturingsprobleem, rigide 

vasthouden aan een ingezette koers, heeft te maken 

met een gebrek aan psychische flexibiliteit. Volgens 

Hayes e.a. (2006) ligt daar een belangrijke oorzaak 

voor psychisch suboptimaal functioneren. In taal 

vervatte voorstellingen houden onze geest zo bezig dat 

actuele ervaringen onvoldoende tot ons doordringen. 

Concepten van onszelf, onze wereld en onze toekomst 

worden daardoor niet of te laat aangepast aan de 

realiteit. Hayes en collega’s baseren zich op ervaringen 

met nieuwe vormen van gedragstherapie en op 

een taaltheorie. Vanuit heel andere achtergronden 

(neuropsychologie en cultuurgeschiedenis) komt 

McGilchrist (2009) tot vergelijkbare conclusies. Hij 

stelt dat in de huidige cultuur bij veel mensen de 

linkerhersenhelft, die zich baseert op voorstellingen 

van de werkelijkheid, de rechterhersenhelft, die meer 

gericht is op de actuele werkelijkheid, domineert. 

Focusing is gericht op het actuele, lijfelijke, levende, 

holistische ervaringsproces als bron van kennis, wijsheid 

en signalen. Concepten die hieruit voortvloeien, zijn 

steeds voorlopig en worden voortdurend aangepast. De 

methode kan daarmee gezien worden als een middel 

om linker- en rechterhersenhelft om een vruchtbare 

manier met elkaar te laten communiceren en om te 

leren om op een eigen, creatieve manier voorstellingen 

(beelden, gedachten) op te bouwen, maar daar niet 

aan vast te blijven zitten.

Dynamische leerprosessen
Een belangrijke factor bij de hiervoor genoemde 

loopbaanproblematieken is dat de maatschappij steeds 

hogere eisen stelt aan haar deelnemers. Niet alleen op het 

gebied van instrumentele competenties (bijvoorbeeld 

up-to-date vakkennis), maar ook op het gebied van 

persoonlijke competenties, zoals psychologische 

flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, intrinsieke 

motivatie, ‘double-loop learning’ (uitgangspunten 

kunnen herzien) en zelfsturing (Kegan, 1994). De 

ontwikkeling van dergelijke persoonlijke competenties 

verloopt via hogere orde leerprocessen waarover 

nog weinig bekend is (Pfaffenberger, 2005). Wat zijn 

optimale condities hiervoor en hoe brengen we dit 

soort ontwikkelingsprocessen bij onze cliënten op 

gang? Nauw aan Focusing verwant is Thinking At the 

Edge (TAE). Dit is een methode om de complexiteit van 

vraagstukken op een holistische manier te benaderen, 

een nieuwe taal te creëren om er vat op te krijgen en 

dynamische leerprocessen op gang te brengen. Evenals 

Focusing is TAE gebaseerd op Gendlins filosofie van het 

impliciete, die hij in 1997 beschreef in zijn overigens 

weinig toegankelijke boek A process model.

Afstemming
Bestaat er wetenschappelijk bewijs voor de 

werkzaamheid van Focusing? In de context van de 

psychotherapie is de methode vrij uitvoerig onderzocht 

(Hendricks, 2001). In dat kader is het een effectieve 

methode. Tevens blijkt dat focussen in de meeste gevallen 

leerbaar is. In het vakgebied loopbaanontwikkeling is 

ons nog geen wetenschappelijk onderzoek naar de 

effecten van Focusing bekend. Wel bestaan er onder 

meer aanwijzingen uit onderzoek dat Focusing helpt 

om intrinsieke motivatie op het spoor te komen en te 

versterken (Hogstad, 2011) en om transformatief leren 

te bevorderen (Tosey & Mathison, 2009). De hypothese 

van Aukje Strandstra en mij is dat Focusing werkenden 

kan helpen bij de voortdurende afstemming met hun 

werk en daarmee kan bijdragen aan de ontwikkeling 

en instandhouding van duurzame employability. ■

Focusing is gericht op het actuele, 
lijfelijke, levende, holistische 
ervaringsproces als bron van kennis
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Eugene T. Gendlin (1926, Wenen) is Amerikaans 

hoogleraar in de filosofie en psychologie. Hij 

ontwikkelde manieren van denken en werken 

met levende processen, het lijfelijk ervaren 

gevoel en ‘de filosofie van het impliciete’. 

Gendlin doceerde jarenlang aan de Universiteit 

van Chicago, waar hij samenwerkte met Carl 

Rogers en hem opvolgde. Hij is bekend van 

Focusing en Thinking at the Edge, een procedure 

voor denken met meer dan patronen en 

concepten. 

Gendlin was de eerste persoon die de 

“Distinguished Professional Psychologist of the 

Year”-onderscheiding ontving van de American 

Psychological Association.

Hij richtte samen met Mary Hendricks het 

Focusing Institute te New York www.focusing.

org op. Deze non-profitorgansatie ondersteunt 

wereldwijd het verspreiden van informatie en 

onderzoek rond Focusing. Het instituut staat 

diversiteit in werken van Focusing-docenten 

voor. Momenteel (2013) zijn er ruim 2.000 leden 

in 54 landen aangesloten.

Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog, 

onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij 

loopbaanvraagstukken en redactielid van 

LoopbaanVisie.
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