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Wie is Jacky?
• organisatiecoach en leiderschapstrainer vanuit Legende
• gepromoveerd in de narratieve psychologie aan het 

StoryLab van de UTwente
• Publicaties in o.a. Journal of Humanistic Psychology, Journal 

of Humanistic Counseling, Journal of Constructivist 
Psychology

• redactielid Tijdschrift Positieve Psychologie, auteur en 
spreker



Wie is Jacky?



“Life is not primarily a quest
for pleasure, as Freud believed,

or a quest for power, as Adler taught,
but a quest for meaning.”

- Viktor Frankl



• zin is een diepe menselijke drijfveer
(Baumeister, 1991; Reker et al., 1987; Wong, 2014)

• zin is cruciaal voor psychisch en fysiek welzijn
(Steger et al, 2006)

• zin draagt bij aan optimaal functioneren, werkgeluk, 
veerkracht, hoop en kwaliteit van leven
(Dezutter et al., 2013; Mascaro & Rosen, 2005; Roepke et al., 2014; Steger, 2012; 
van de Goor et al., 2020)

• gebrek aan zin kan leiden tot angsten, depressie, 
verslaving en suïcide
(Hodges, 2002; Robatmil et al., 2015; Steger et al., 2006)
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“De zin in het leven

ontdek je in de wereld en niet

in je eigen geest, alsof het

een gesloten systeem is.”

– Viktor Frankl



het andere

het grote

de ander



het verhaal van Jeroen



‘Embracing
the dark side of life

as opportunity for growth’
Ivtzan et al., 2015; van de Goor, 2021; Wong, 2011, 2019



analytischnarratief
Bruner, J. (1986). Actual minds: Possible worlds

Twee manieren van denken



“Stories are data with a soul”
- Brené Brown



“Als je mij wilt kennen, moet je mijn verhaal kennen”
– Dan McAdams

…

intra-persoonlijk



inter-persoonlijk

…

…
…

…

…
…

“Verhalen zijn de valuta van menselijk contact”
– Robert McKee



Vertellen

➢ Vertel beeldend en 
levendig:  waar was het, wat 
gebeurde er, hoe voelde je 
je, …?

➢ Geef geen verklaring of 
verantwoording voor je 
keuze

Luisteren & reageren

➢ Luister in stilte
➢ Ervaar: hoe reageert je lijf

op dit verhaal?
➢ Wat raakt jou in dit verhaal -

welke waarde, verlangen of 
inzicht? 

➢ Geef dat terug aan de ander





Ik - Het

Ik - Jij

Martin Buber. (1958). I and Thou



Ik - Jij

Martin Buber. (1958). I and Thou

Wie ben jij hierin als professional?



• Existentiele empathie (Vanhooren, 2019)

• Relational depth (Mearns & Cooper, 2005)

• Deep empathy (Rank, 1929/1996, Kramer 1995)

‘Jezelf openen niet enkel voor de leefwereld van de cliënt, maar contact 
maken met de existentiële laag die onze individualiteit overstijgt.’

‘Een diepe interesse en open houding waarbij de ander als een te 
ontmoeten kwaliteit – en niet als een object – onthaald wordt’

‘Diepe empathie is essentieel; een empathie waarbij de therapeut in de 
eerste plaats als medemens aanwezig is en de ander volop wil 
ontmoeten.’

Therapie van mens tot mens:
elkaar raken en aangeraakt worden



L

Dank! Meer weten? 

 lees het boek
 doe mee met een online workshop
 volg de train-de-trainer

www.legende-advies.nl


