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Jaargang 16, Editie 1  

Nummer 51, Maart 2021 Reflecteren kun je leren #1 
De STARR-methode 

R 
eflecteren betekent terugkaatsen en weerspiegelen. Reflectie 

staat voor nadenken en beschouwen. Door op iets te reflecteren 

neem je het in aanmerking, besteed je er aandacht aan (van Da-

le).  

Zelfreflectie is een bespiegeling op jezelf. Zoals licht, dat reflecteert in een 

spiegel, je jezelf laat zien. 

Daar waar evalueren meer gaat over waarde schatten, taxeren, keuren en 

beoordelen, heeft reflectie een meer open, onderzoekend karakter. 

Reflecteren op situaties en op je eigen gedrag, houding en gevoelens daarin 

is een belangrijke manier van leren. Niet voor niets is het een veel gevraag-

de competentie voor elke professional. 
 

Reflectie helpt je een beter beeld te krijgen van: 

• wie je bent 
• hoe je je gedraagt en invloed uitoefent 

• wat jouw rol en aandeel is in verschillende situaties 
• wat ervaringen met je doen, hoe je je voelt 

• wat je goed afgaat en waar uitdagingen liggen 

• wat je motiveert en welk pad je wil bewandelen 

 

 

Reflecteren is niet per se altijd prettig. In het woord ‘terugkaatsen’ zit al een 

associatie met ‘iets terugkrijgen, geconfronteerd worden’.  Dat kan heel 

pijnlijk zijn, maar het is ook één van de meest waardevolle kanten van zelf-

reflectie. Je eigen ervaringen echt onder de loep nemen betekent ook din-

gen tegenkomen die je lastig vindt om aan te kijken en te voelen.  

Maar in dat aankijken en voelen ontstaat het zicht op je blinde vlekken en 

daarmee de mogelijkheid om bewust te worden en te kiezen voor groei en 

meer bekwaamheid. 

In deze nieuwsbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Langedijk Consult 

Hard op de inhoud en zacht voor de relatie 

In deze nieuwsbrief: 

“Hoge bomen vangen veel 

wind.  

Hoe meer je onderneemt, 

jezelf laat zien en inzet op 

groei door uit je comfortzo-

ne te stappen, des te meer 

feedback en commentaar je 

krijgt, van anderen en jezelf.  

Meer terugzien via (zelf)

reflectie is geen teken dat je 

niet goed bezig bent.  

Wie veel doet en wie beter 

durft te kijken, heeft meer 

om op te reflecteren en van 

te leren.” 

• Reflecteren volgens de STARR-
methode 
Wat is reflecteren?....................p.1  
De STARR-methode………………...p.3 

• Toepassen 
Zelf aan de slag met de STARR-
methode………………………………….p.4 

• Klant in de Schijnwerpers  
Creatief reflecteren………………...p.6 

Miranda Langedijk 
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Stel jezelf de goede vragen 

Hoe je reflecteert is belangrijk. Vaak leren we al jong 

aan om te gaan voor ‘hard en streng terugkaatsen’, als 

dé manier om jezelf ‘iets te leren’. Dan heb je kans dat 

je regelmatig een strenge stem in je hoofd hoort die je 

vertelt wat er (nu weer) niet deugt aan wat je doet, 

denkt of voelt. 

Dat maakt van reflecteren soms eerder piekeren en 

een negatieve innerlijke dialoog. Effectief reflecteren 

vergt een zo vriendelijk mogelijke houding ten opzich-

te van jezelf. Een houding waarin je fouten mag maken 

en mag leren en experimenteren met nieuw gedrag.  

Diezelfde houding werkt ook het beste als het gaat om 

anderen die jou input willen geven voor je bespiegelin-

gen. Wees blij met scherpe feedback, die duidelijk is 

en een goed beeld geeft van wat de ander meent te 

zien. Gegeven met een positieve intentie en gericht op 

specifiek gedrag.  

Dus: 

Hard op de inhoud: Hoe zit het echt, wat doe ik daar, 

welke reacties roept dat op , hoe voel ik me daarbij? 

Zacht voor de relatie (met jezelf): Fijn om te kijken 

wat er echt gebeurt, begripvol voor eventuele pijn, 

angst en weerstand die je tegenkomt, en bemoedi-

gend en geduldig richting het gaan toepassen van het 

geleerde. 

Reflecteren vergt dus het terugblikken op situaties om: 

• te analyseren hoe deze verliepen 
• hieraan nieuwe betekenis te geven 
• verkregen inzichten eventueel te verbreden naar 

andere situaties en ervaringen. 

 

Dit hele leerproces is dus gericht op het verkrijgen van 

meer inzicht in jezelf, met een positieve intentie. Meer 

begrip voor jezelf, zodat je effectiever om leert gaan 

met je emoties. Beter snappen waar het goed gaat, 

zodat je je kwaliteiten bewuster, breder in kunt zetten. 

Zien waar het niet lekker loopt, zodat je verantwoorde-

lijkheid kan nemen voor je eigen gedrag om tot betere 

resultaten te komen. Reflectie levert op.  

Hoe meer, open vragen, je jezelf stelt, des te meer je 

doordenkt en hoe groter de kans dat je tot nieuwe in-

zichten komt. Neem dan ook de tijd om jezelf te bevra-

gen. 

Het is handig om open vragen te stellen. Gesloten vra-

gen beantwoord je met ja of nee, of door te kiezen uit 

een beperkt aantal antwoord categorieën.  

Open vragen geven je veel meer ruimte om te associ-

ëren, door te denken en te nuanceren. Bij open vragen 

kun je denken aan vragen die beginnen met een W. 

Effectief reflecteren vergt een zo vriendelijk  

mogelijke houding ten opzichte  

van jezelf 

 
Wie? 

Wat? 

Waar? 
Waarom? 

Wanneer? 

Welke? 

Waartoe? 

Waarom? is een bijzondere vraag.  

Een vraag die leidt tot een verdedigend antwoord. Als je 

vraagt naar (redenen voor) gedrag, gevoelens en menin-

gen is die dus niet effectief, bijvoorbeeld Waarom heb 

je dat gedaan?  

Vraag je naar feiten, dan kun je hem prima gebruiken, 

bijvoorbeeld Waarom heb je deze data voor je rappor-

tage gekozen?  

Reflecteren start met  

jezelf de goede vragen stellen 
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Situatie 

Taak 
• Wat was je taak? 

• Welke rol speelde jij? 

• Wat wilde je realiseren? 

Actie 
• Hoe heb je het aange-

pakt? 

• Hoe reageerde je? 

Resultaat 
• Wat was het resultaat 

van je handelen? 

• Hoe werd hierop gerea-

geerd door anderen? 

Reflectie 
• Was je tevreden met 

het resultaat? 

• Zou je het volgende 

keer anders aanpakken? 

• Wat was de situatie? 

• Wie waren erbij betrokken? 

• Waar speelde het zich af? 

Direct zelf aan de slag met de STARR-methode? 

Op de volgende pagina’s enkele vragen die je jezelf 

kunt stellen 

Het model is even simpel als effectief. Je bekijkt stap 

voor stap 4 elementen:  

Situatie, Taak, Actie en Resultaat. 

Per stap stel je jezelf vragen om zoveel mogelijk rele-

vante informatie op tafel te krijgen.  Tenslotte zet je 

stap 5 en Reflecteer je op het geheel en je eigen han-

delen daarin. 

E 
en methode die veel gebruikt wordt als hulpmiddel om te reflecteren is het STARR-model.  Het is afge-

leid van een interviewmodel (STAR), waarbij de werkzaamheden van iemand concreet kunnen worden 

geanalyseerd, zonder dat de interviewer deze persoonlijk hoeft te observeren. Dit model wordt dan ook 

veel toegepast bij sollicitatiegesprekken. Je kunt jezelf natuurlijk ook ‘interviewen’.   

 

De STARR-methode 
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O 
m de STARR-methode in praktijk te brengen kun je bewust een situatie in gedachten nemen en 

voor jezelf onderstaande vragen beantwoorden.  

Deze methode geeft je dus een kapstok om gestructureerd te reflecteren op situaties en je eigen 

en andermans gedrag daarin.   

Naarmate je je deze manier van reflecteren meer eigen maakt, wordt het steeds natuurlijker om in allerlei situ-

aties even na te gaan wat je hebt meegemaakt en wat je daarvan leert. 

Mijn situatie: • Wat was de situatie? 

• Wie waren erbij betrokken? 
• Waar speelde het zich af? 

• Wat was je taak? 

• Waarvoor was jij verantwoordelijk? 
• Welke rol speelde jij? 

• Wat wilde je bereiken? 
• Wat verwachte je van jezelf in deze situatie?  

Mijn taak: 

Nu zelf aan de slag? 

De STARR-methode toepassen! 

• Hoe heb je het aangepakt? 

• Wat deed je precies? Hoe reageerde je? 
• Wat was je non-verbale houding? 

• Wat ervaarde je? 
• Wat verwachte je van jezelf in deze situatie? 

Mijn aktie: 

• Wat was het resultaat van je handelen? 

• Wat heb je gerealiseerd? 
• Hoe reageerden anderen hierop? 

Het resultaat: 

• Wat merk je op wanneer je hierop terug-
kijkt? 

• Hoe vind je dat je het hebt gedaan? 
• Was je tevreden met het resultaat?  

• Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? 
• Zou je het de volgende keer anders aanpak-

ken? 

Mijn reflectie: 
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W 
il je jezelf nog veel beter leren ken-

nen, dan kan het helpen wanneer je 

jezelf nieuwe vragen stelt.  

Daarbij kun je gebruik maken van 

zogenaamde ‘reflectieboeken’ en (invul)(dag)boeken 

waarin je jezelf op een bepaalde manier gaat beschrij-

ven door op diverse en nieuwe vragen antwoord te 

geven. 

Dit kan inspireren, je aanzetten tot nieuwe inzichten 

en doelen. Het is een sterk pro-actieve manier om je-

zelf beter te leren kennen en ontwikkelen.  

Hoe dat werkt, kun je lezen én zien op de volgende 

pagina in onze vaste rubriek Klant in de Schijnwer-

pers:  directeur in het primair onderwijs Martine 

Nieuwstad houdt van creatief ‘journallen’. Dat helpt 

haar om met regelmaat te reflecteren op haar drukke 

leven.  

Reflecteren 2.0?  

Wil je je reflectie vermogen nog verder versterken? Zie onze zomernieuwsbrief in juni! 

Jezelf goede vragen stellen valt niet altijd mee.  

Als je start met meer bewust reflecteren dan is het vaak al wennen om jezelf te bevragen.  

De vragen zoals die bij de STARR methode (zie het vorige artikel) worden gesteld, kunnen je flink helpen om  

vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie te kijken. 

Wil je  je verdiepen in reflectie, blinde vlekken le-

ren zien en de kloof tussen weten en doen over-

bruggen? Start een coachtraject met ons! 

 

Wil je meer informatie of  

direct een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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R 
eflecteren is voor mij erg belangrijk. Het 
helpt me om mijn gedachten te ordenen, 
inzichten te laten indalen en zaken met el-
kaar te verbinden.   

Ik ben altijd al graag creatief bezig en sinds een aantal 
jaar met creatief ‘journallen’. Ik hou van die combina-
tie van schrijven en tekenen.  

Toen ik startte met de coaching bij Miranda heb ik 
meteen een leeg dagboekje aangeschaft. Hierin stel ik 
mezelf vragen en noteer ik mijn gedachten en gevoe-
lens.  De pagina’s vrolijk ik op met tekeningen en 
plaatjes. 
 

Reflecteren in 3 
stappen 

Regelmatig kom ik met 
een vol hoofd bij Miranda 
vandaan. Er zijn dan heel 
veel zaken besproken en 
inzichten voorbij geko-
men. Die moeten altijd eerst even zakken. 

Ik start daarom altijd met knippen, plakken en teke-
nen. Dat geeft me rust en focus. Door zo creatief bezig 
te zijn, kom ik vanzelf in de reflectiestand.  

Door mijn gedachten op te schrijven vallen dingen op 
zijn plek. 

 

Loslaten en terugkijken 

Doordeweeks heb ik niet altijd de tijd om intensief te 
reflecteren.  Soms probeer ik het wel eens tijdens het 
werk te doen, als ontspanningsmoment, maar dat 

voelt nu nog te veel als 
spijbelen :-) 

Gedachten, vragen en 
inzichten noteer ik snel 
op een kladje, wan-
neer ze bij me opko-
men, waarna ik ze met 
een gerust hart kan 
loslaten.  

In het weekend ervaar ik 
veel meer rust en tijd 
om te reflecteren op 
wat ik eerder heb opge-
schreven. 

Het helpt dat ik het re-
flecteren kan inpassen 
in mijn wekelijks routine 
van creatief zijn. Zo 
weet ik dat ik in ieder geval één keer per week tijd en 
ruimte heb om te kijken naar wat mijn gedachten zijn 
en hoe ik me voel. 
 

Reflectie 2.0  

Binnen mijn coachtraject volg ik Miranda’s Mindfulness 
programma. De oefeningen zetten aan tot reflectie en 
dat helpt me enorm. Ik pik signalen in mijn lichaam 
sneller op. Zo ben ik me er veel meer bewust van hoe 
gehaast ik soms ben. Je meer bewust worden van bij-
voorbeeld spanning, zet er toe aan dat je er meer over 
gaat nadenken waar het vandaan komt en wat je eraan 
kan doen. 

Ook al gaat reflecteren me in principe goed af, de coa-
ching helpt me om nog een stapje verder te gaan. Zon-
der die hulp blijf je op de gebaande paden. Miranda 
stelt me de goede vragen, zodat ik mezelf de goede 
vragen kan stellen. Ze geeft richting en stelt reflectie-

vragen die echt tot de 
kern komen.  

Ik hoor mezelf dan ook 
met regelmaat zeggen: 
“Leuk, daar moet ik eens 
goed over nadenken!” 

 

Martine Nieuwstad,  
directeur  
OBS De Tamboerijn  

Klant in de schijnwerpers 
Martine Nieuwstad—Creatief Reflecteren 
Klant in de schijnwerpers 
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W 
ij bieden resultaatgerichte professionele (team)coaching, trai-
ning en intervisie aan managers en professionals die effectiever 
willen communiceren en (samen)werken.  
Wij zijn de specialist in stressreductie en burn-out begeleiding.  

We verzorgen individuele, team- en organisatietrajecten.  Wij werken landelijk.  
In je eigen omgeving het gesprek aangaan? Videotrajecten zijn uiteraard mogelijk. Veilig , gezond én relaxed in 
gesprek? We voeren ook met veel plezier al wandelend gesprekken vanaf onze praktijk. 

Langedijk Consult 
Gespecialiseerd in professionalisering en burn-out begeleiding 

Kernwaarden:  

Persoonlijk 

Transparante afspraken 

Duurzame resultaten 

Integer 

Uiterst effectief 

Iedereen heeft zo zijn of haar onzekerheden en valkui-

len. Sta je niet ten volle in je kracht, dreig je uit balans 

te raken of is de balans al enige tijd zoek? Of merk je 

dat de communicatie met anderen een stuk effectie-

ver (en prettiger) zou kunnen zijn?  

In alles dat wij doen kiezen we voor een persoonlijke 

benadering en besteden we de uiterste zorg en aan-

dacht aan onze klanten. Zowel individueel als in 

teams. 

Persoonlijk resultaat Teamtrajecten 

• Effectiever en prettiger (samen)werken en com-
municeren 

• Professioneel presenteren en positioneren 

• Komen tot zelfsturende, samen verantwoordelijke 
teams 

• Burn-out en verzuim preventie, re-integratie be-
geleiding, stressreductie 

• Resultaatgericht werken, effectief en efficiënt ver-
gaderen en timemanagement 

• Versterken van coachend, situationeel, persoon-
lijk en verbindend leiderschap 

• Cultuurverandering: van denken naar doen, van 
praten over, naar praten met, van zorgen voor 
naar zorgen dat, van reactief naar proactief en 
voorbeeldgedrag, van eilandjes naar samen sterk 

Met ons werken aan preventie of her-
stel bij werkstress of burn-out? 

Langedijk Consult: Dé partner bij werkstress en burn-

out preventie en herstel!  

Wij bieden: 

• Professionele maatwerk coachingstrajecten om zo 
snel en effectief mogelijk die stappen te zetten die 
maken dat je weer met plezier en energie kunt 
werken en genieten van je leven. 

• Deelname aan onze Training Effectief & Assertief 
Communiceren. Mede een solide basis om een 
burn-out te voorkomen of er niet (opnieuw) in te 
vervallen. Deze training bieden we ook in company 
aan. 

• Maatwerk (proces)begeleiding, teamcoaching en 
trainingen voor organisaties en teams om werk-
stress en burn-out gestructureerd bespreekbaar te 
maken, te voorkomen en om samen weer met ple-
zier en energie aan de slag te gaan. Vraag naar on-
ze referentieprojecten! 

Abonneren op deze nieuwsbrief kan heel  eenvoudig 
hier.   
Afmelden gaat net zo simpel. 
 

Je vindt ons ook op social media: 
 

Vind je onze content interessant? Wij waarderen het 
natuurlijk wanneer je dat deelt met anderen! 
Graag met vermelding van onze naam en website: 
www.langedijkconsult.nl 

©Langedijk Consult 

Wil je meer informatie of 

een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
http://nl.linkedin.com/in/mirandalangedijk
https://twitter.com/MirandaCoacht

