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Loopbaanadvisering een vak apart

Loopbaanadvisering is een jong vakgebied, dat in
de private sector in Nederland nog maar veertig jaar
geleden werd gestart toen Paul van Ede in 1978
begon met cliënten naar nieuw passend werk te
begeleiden. Indertijd werd het vak outplacement
genoemd, thans een onderdeel van het ruimere begrip
loopbaanadvisering. Toen Peter Tielenius Kruythoff
zich in 1984 bij Van Ede & Partners voegde, waren
er nog maar weinigen die van ‘outplacement’, laat
staan van loopbaanadvisering, gehoord hadden. Zijn
vrienden vroegen zich toen ook af of een dergelijke
begeleiding wel iets zou toevoegen om mensen beter te laten functioneren,
of effectiever te laten communiceren, of de relatie met de werkomgeving
te verbeteren. Zij vonden dat mensen in staat moesten zijn om zelfstandig
nieuw werk te vinden. Kruythoff was er zelf van overtuigd dat een klankbord
belangrijk zou zijn voor een goed resultaat. Sterker nog, hij was ervan overtuigd
dat het functioneren van mensen door de begeleiding zeer verbeterd zou
kunnen worden. Hij kon deze stelling echter niet bewijzen en zeker niet goed
onderbouwd tegenspreken.
Het bovenstaande was onder meer de reden dat Kruythoff aan het einde
van zijn carrière besloot om wetenschappelijk onderzoek te doen, om aan
te kunnen tonen dat loopbaanadvisering geen ‘gebakken lucht’ is. En wel
degelijk aangetoond kan worden, dat de begeleiding een belangrijke bijdrage
levert om cliënten naar een nieuwe passende baan te begeleiden. Het bewijs
hiervoor wordt door zijn proefschrift geleverd.
Peter Tielenius Kruythoff werd in 1935 op Sumatra (Indonesië) geboren. In
de Tweede Wereldoorlog ging hij in de Verenigde Staten naar school, om
na de oorlog naar Nederland te komen voor zijn verdere scholing in Den
Haag en voor zijn studie economie aan de UvA te Amsterdam. Na zijn
studie ging Kruythoff in het bedrijfsleven werken. Inmiddels werkt hij bijna
35 jaar om loopbaanadvisering op de kaart te zetten. Hij is erebestuurder
van de branchevereniging NOBOL en erelid van de beroepsvereniging
Noloc. Vanwege zijn verdiensten voor het vak loopbaanadvisering, zowel in
Nederland als Internationaal, werd Kruythoff in 2000 benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
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