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‘’ De mens is niet beangstigd door de dingen die gebeuren, maar door de gedachten over die dingen.’’
Wijsheer Epictetus

Voorwoord
Tot nu toe heeft mindfulness mij persoonlijk veel verlichting gegeven. Het is bijzonder omdat je het op
elk moment van de dag kan toepassen. Ik zie mijzelf als een typische millennial, die term komt nog
vaak in dit verslag naar boven. Typisch omdat ik erg perfectionistisch ben, individualistisch ben
opgevoed, mezelf vergelijk met andere en alleen de goede kanten laat zien.
Dit onderzoek begon in eerste instantie over de invloed van ‘het kunst kijken’ bij het herstel van
millennials met een burn-out. Na het houden van interviews met millennials, kwam ik tot de conclusie
dat het misschien wel invloed heeft, maar de doelgroep nauwelijks tot niet in staat is zich naar een
museum te begeven. En mijn interesse naar de aanleiding voor een burn-out werd meer en meer
gewekt. Ik ben me gaan afvragen wat kan helpen om stress te verminderen. Ik ben me toen gaan
richten op de combinatie tussen kunst en mindfulness.
Mijn afstudeerfase begon dus over millennials met een burn-out, en ik kreeg er bijna zelf een. Ik vind
dat de aanleiding van uitval door overdruk bij startende professionals, aangepakt moet worden. En ik
denk dat mindfulness kan helpen. Vooral in combinatie met instellingen die een maatschappelijke
verantwoordelijkheid dragen in Nederland zoals de musea. Immers de aanraking met kunst kan een
stress verlagend effect geven en dat lijkt mij goud waard.
Gedurende het onderzoek heb ik veel hulp gehad van anderen. Ten eerste wil ik het Stedelijk Museum
en mijn collega’s daar, in het bijzonder Saskia Nyst mijn stagebegeleider, bedanken voor het zien van
de waarde van mijn onderzoek en helpen deze te realiseren. Ruben Smit, Joke Bosch en Marjelle van
Hoorn voor het begeleiden van dit idee in zowel mijn stage, onderzoek als de daarvoor gaande minor
die mij op het idee bracht, dank jullie wel!
Ik wil alle mensen bedanken die ik heb mogen interviewen, zonder jullie had ik niet zo ver de diepte in
kunnen gaan. Met name Jolien Posthumus, mindfulnesstrainer, je hebt me op een bijzondere manier
bijgestaan en we gaan samen nog verder in de acht-weeks training die ik bij je mag volgen.
Als laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken, voor de steun die jullie hebben gegeven tijdens
het schrijven en uitvoeren van dit onderzoek. En het vele malen doorlezen van mijn geschreven
stukken.
Ik hoop met dit onderzoek hulp te bieden aan de huidige groep jongvolwassene in deze samenleving.
Millennials hebben het zwaar en door dat te verbergen, houden ze dit ook met elkaar in stand.

Daphne Veendorp
19 januari 2021
Obdam
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Samenvatting
In Nederland krijgen steeds meer millennials, mensen geboren tussen 1980 en 2000, last van een burnout klachten. Burn-out ontstaat door chronische stress. Zowel het kijken naar kunst als mindfulness
werkt stress verlagend. Mindfulness betekent het bewustzijn van wat je op dat moment aan het doen
bent, leven in het hier en nu, aandacht geven aan het moment zonder hierover te oordelen. Naar
aanleiding van de hoge aantal burn-out patiënten binnen deze generatie, is dit onderzoek opgezet. De
hoofd- en deelvragen luiden als volgt:
Hoofdvraag:
Hoe kan mindfulness helpen in een middelgroot museum, bij millennials geboren tussen 1980 en 2000,
die burn-out gerelateerde klachten hebben?
Deelvragen:
1. Waar hebben millennials behoefte aan bij burn-out gerelateerde klachten?
2. Wat voor invloed heeft het vanuit mindfulness kijken naar kunst op de psychische gesteldheid
van de mens?
3. Hoe kan mindfulness geïmplementeerd worden in het museum?
Voor dit kwalitatief onderzoek is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews. Er zijn vijf
interviews afgelegd met millennials met burn-out gerelateerde klachten en vier met professionals
zoals een mindfulnesstrainer, mindfulness rondleider en een mindfulness programma ontwikkelaar.
Uit het onderzoek is gebleken dat millennials met burn-out gerelateerde klachten bovenal behoefte
hebben aan rust, loslaten van verplichtingen, prikkelarme omgeving, wandelen en steun van naasten.
Daarbij is het van belang dat zij hun mindset veranderen. Zij leven meer volgens het doen dan het zijn.
Het doen is praktijk- en resultaatgericht en het zijn is leven in het moment, zonder hierover te oordelen
en niet op zoek zijn naar resultaat. Het zijn is de basis van mindfulness.
Mindfulness en kunst kunnen een positief effect hebben op lichaam en geest, wanneer dit goed
uitgevoerd wordt. Mindfulness verbetert je aandacht, concentratie en je geheugen. Het zorgt ervoor
dat je beter om kan gaan met stress, het bevordert zelfontwikkeling en maakt angst, negatieve emoties
en gedachten minder prominent. Daarbij verlaagt het kijken naar kunst ook stress en geeft dit
ontspanning. Kunst is volgens filosofen Alain de Botton en John Armstrong therapeutisch bedoelt en
heeft zeven functies: herinneren, hoop, leed, balans, zelfinzicht, ontwikkeling en waardering.
Mindfulness komt terug in enkele van deze functies. Het vanuit mindfulness kijken naar kunst heeft
een positieve invloed op de geest.
Het mindful kijken naar kunst kan op twee manier geïmplementeerd worden in het museum, door
middel van een audiotour en een rondleiding met een mindfulness trainer. De audiotour bevat
mindfulness elementen maar kan geen mindfulness zelf worden genoemd. Je kunt niet de diepte in
gaan, je hebt geen interactie met andere of sturing. Het is mindful kijken naar kunst met ook
elementen vanuit andere leermethoden zoals visible thinking, visual thinking strategies, art based
learning en slow looking. Met de rondleiding en de trainer kan er wel mindfulness beoefend worden.
De geïnterviewde professionals benadrukten allen het belang van een opgeleide trainer, veiligheid
binnen de groep en aandacht voor een inleiding en afsluiting.
Mindfulness in het museum, gerelateerd van het kijken naar kunst, kan een positief effect hebben bij
burn-out klachten. Het staat niet garant voor voorkoming en genezing van de klachten. Maar het kan
zeker een bijdragen leveren en ook een begin maken voor verder herstel, mede door het creëren van
zelfinzicht.
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Inleiding
Aanleiding
Mindfulness en kunst, twee woorden die hier in Nederland niet vaak in één zin samen worden
genoemd. Mindfulness betekent het bewustzijn van wat je op dat moment aan het doen bent, leven
in het hier en nu, aandacht geven aan het moment zonder hierover te oordelen.1 Wat als je deze
aandachtigheid voor het nu zou toepassen wanneer je naar kunst kijkt? Je focussen op wat je ziet,
nagaan hoe je je daarbij voelt en wat je erbij denkt? Kunst heeft wetenschappelijk onderbouwde
effecten op je lichaam en geest.2 Maar wordt hier in de praktijk iets mee gedaan?
In Nederland krijgen mensen vaker last van een burn-out. Dit blijkt uit onderzoek van de
Volksgezondheidszorg.3 De meeste klachten komen voor bij de millennials; mensen die geboren zijn
tussen 1980 en 2000, zie afbeelding 1. Deze klachten worden grotendeels veroorzaakt door langdurige
stress, die chronisch wordt bij een burn-out.
Mindfulness is een techniek die je in het dagelijkse leven op elk moment kan toepassen. Het heeft vele
voordelen, waaronder vermindering van stress.4 Stress is de oorzaak van vele mentale problemen;
burn-out, depressie en angst. Precies waar veel mensen, voornamelijk millennials last van hebben.
In dit onderzoek wordt er een connectie gelegd tussen mindfulness en kunst, om zo burn-out
gerelateerde klachten bij millennials te zien voorkomen en/of genezen.

Afbeelding 1. Burn-out klachten bij werknemers 2018.

1

Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindfulness in je leven, Flow bookazine compleet boek (Schiedam: Scriptum,
2020), 25.
2
Hier wordt uitgebreid op in gegaan in hoofdstuk 2.
3
Volksgezondheidszorg, ‘’Overspannenheid en burn-out > cijfers & context > huidige situatie’’,
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/cijfers-context/huidigesituatie#node-aantal-meldingen-burn-out-bij-werknemers , geraadpleegd op 18 februari 2020.
4
The Science behind Minfulness Meditation, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs.,
geraadpleegd op 23 september 2020.

6

Vraagstelling
De hoofdvraag en bijhorende deelvragen zijn als volgt gesteld:
Hoofdvraag:
Hoe kan mindfulness helpen in een middelgroot museum, bij millennials geboren tussen 1980 en 2000,
die burn-out gerelateerde klachten hebben?
Deelvragen:
4. Waar hebben millennials behoefte aan bij burn-out gerelateerde klachten?
5. Wat voor invloed heeft het vanuit mindfulness kijken naar kunst op de psychische gesteldheid
van de mens?
6. Hoe kan mindfulness geïmplementeerd worden in het museum?

Methoden van onderzoek
Gebruikte methoden
Voor dit kwalitatief onderzoek is er gebruikt gemaakt van literatuuronderzoek en interviews. Er zijn
negen interviews afgelegd: vijf met millennials met burn-out gerelateerde klachten en vier met
professionals uit het veld. De millennials zijn in overleg anoniem gehouden. Deze interviews werden
aan de hand van voorbereidende vragen afgenomen, deze zijn te vinden in bijlage 1. Alle interviews
gingen een andere richting op, de vragen die voorbereid waren dienen ook als voorbeeld.
De volgende professionals zijn geïnterviewd:
- Jolien Posthumus: categorie 1 hoogste graad trainer Mindfulness Based Programs ,
producent en eigenaar bedrijf Bundelt | training en projecten en auteur 'Mindfulness in
het veld van aandacht'
- Annelies van der Werf: categorie 1 (hoogste graad) mindfulnesstrainer
- Louise Thompson: Health and Wellbeing manager bij Manchester Art Gallery
- Peter Thissen: kunsthistoricus, mindfulness rondleider bij Boijmans van Beuningen in
Rotterdam
Voor wie
Het onderzoek is gericht op de middelgrote musea in Nederland en is ook voor hen bedoeld. Om een
goed beeld te verkrijgen van het onderzoek en het beroepsproduct, is het onderzoek gekoppeld aan
een specifiek museum; Stedelijk Museum Alkmaar, omdat:
- Alkmaar een hoog percentage millennials heeft5
- Middelgrote musea hebben minder prikkels en bezoekers dan grote musea
- Het museum heeft een diverse collectie t.o.v. kleine musea

Randvoorwaarden
Dit onderzoek voldoet aan de algemene voorwaarden die aan onderzoeken wordt gesteld op basis
van het boek ‘Wat is onderzoek, praktijkboek voor methoden en technieken’ van Nel Verhoeven.6 De
onderzoeker is objectief en onafhankelijk te werk gegaan. Daarmee hoopt ze tot een betrouwbare en
valide eindconclusie te zijn gekomen, die generaliseerbaar is naar andere middelgrote musea.

5

Alle Cijfers, ‘Informatie over gemeente Alkmaar’, (versie 2019), https://allecijfers.nl/gemeente/alkmaar/,
geraadpleegd op 22 maart 2020.
6
Nel Verhoeven, Wat is onderzoek, praktijkboek voor methoden en technieken, 5de dr. (Amsterdam: Boom,
2016), 38–41.
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Leeswijzer
Dit verslag is opgedeeld in verschillende hoofdstukken naar aanleiding van de drie deelvragen. Aan het
begin van elke deelvraag wordt er kort beschreven waar het hoofdstuk over gaat. Het hoofdstuk
eindigt met een deelconclusie met antwoord op de deelvraag. De bijlage van dit verslag omvat een
woordenlijst. Hierin staan de definities van begrippen die in het gehele verslag aan bod komen. Ook
bevinden zich hier de interview vragen en de samenvattingen van de afgelegde interviews.
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Hoofdstuk 1:
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelgroep van dit onderzoek: de millennial. Hiervoor zijn vijf
millennials geïnterviewd. Er wordt ingegaan op de oorzaak van stress met burn-out als gevolg en waar
de doelgroep behoefte aan heeft wanneer er klachten worden ervaren. Er wordt antwoord gegeven
op de eerste deelvraag: waar hebben millennials behoefte aan bij burn-out gerelateerde klachten?

1.1 Oorzaak van burn-out
Steeds meer mensen in Nederland hebben last van burn-out gerelateerde klachten, zoals: angstige
en/of depressieve gevoelens, piekeren, hartkloppingen, lichamelijke en geestelijke vermoeidheid,
slaapproblemen, prikkelbaarheid en/of niet in staat om dagelijkse dingen uit te voeren.
Een burn-out ontstaat door chronische stress.7 Bij kortdurende stress komen de hormonen adrenaline,
dopamine en serotonine vrij.8 Kortdurende stress zorgt er vaak voor dat je net die deadline haalt en
de juiste prestatie verricht. Een ander stresshormoon is cortisol. Cortisol werkt langzaam, langduriger
en heeft een negatieve invloed op je lichaam. Je weerstand neemt af, je waarneming wordt minder,
geen ruimte voor creativiteit, etc.9 Zowel de hormonen bij kortdurende als langdurende stress, hebben
tijd nodig om af te bouwen. Wanneer je lijf geen tijd krijgt om te herstellen en er zich weer een nieuwe
stressreactie aandient, lijdt dit tot meer stress, wat uiteindelijk chronisch kan worden en kan lijden tot
een burn-out.10
Je denkgeest is altijd gefocust op problemen. Al is het ene probleem opgelost dan gaat het door naar
het volgende. Als er geen ‘grote’ problemen zijn maakt het van kleine dingen weer grotere problemen.
Je denkgeest gaat op zoek naar oplossingen voor deze problemen. En kan daardoor stress creëren.11
We denken oplossing- en resultaatgericht. Dit heeft met het doen te maken in plaats van met het zijn.
Er zijn twee manieren om te functioneren: doen en zijn. Doen is heel praktisch en resultaatgericht. Je
gebruikt doen om wat te bereiken. Bijvoorbeeld: je drinkt om je dorst te lessen, je rijdt om ergens naar
toe te gaan. Doen is zeker nodig, maar sommige ervaringen kun je niet doen.12 De zijn modus is anders,
zijn kun je niet doen. Bij zijn hoef je niks te bereiken, je streeft niet naar een resultaat, je oordeelt niet
en je hebt geen verwachtingen. Bijvoorbeeld: bij het maken van een puzzel, het gaat om het puzzelen,
wanneer de puzzel af is, wordt deze al snel weer terug in de doos gestopt. Het zijn is vaak van korte
duur, de neiging om wat ‘nuttigs’ te doen is vaak aanwezig. Zijn betekent niet dat je niks kan doen, je
bent alleen niet gericht op het resultaat. Hoe meer je kan zijn, hoe minder stress je creëert.13

7

Pieter Wijtenburg, ‘Over de oorzaak van burn-out met Jentien Keijzer’, Een gezonde dosis, z.d.,
https://open.spotify.com/episode/7j9yei0Mq5AVHTZhkJxgO6?si=dzW9t12gTP-NuNqFP5Z1ww.
8
Zie bijlage voor woordenlijst
9
The Science behind Mindfulness Meditation, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs. ,
geraadpleegd op 23 december 2020.
10
Ibidem.
11
Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindfulness in je leven, 17.
12
Rob Brandsma, 34.
13
Rob Brandsma, 35.
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1.2 De millennial
In dit onderzoek wordt de millennial gedefinieerd als iemand die geboren is tussen 1980 en 2000.14
De grootste groep die een burn-out krijgen zijn de millennials. Maar liefst 1 op de 5 mensen tussen 25
en 35 jaar krijgt een burn-out. Daar tegenover staat: 1 op de 7 mensen bij de andere leeftijdsgroepen.15
Psycholoog Thijs Launspach geeft vijf redenen waarom millennials zo vatbaar zijn voor een burn-out
16
:
1. Millennials zijn individualistisch opgevoed. Ze hebben meegekregen dat je zelf
verantwoordelijk bent voor je geluk en succes in je leven. Het is je eigen schuld als er iets
verkeerd gaat.
2. De tijd tussen puber en volwassen worden duurt langer. Mensen beginnen later met studeren,
krijgen later een vaste baan, kunnen later een huis kopen en een gezin starten. Er wordt
verwacht dit bereikt te hebben voor hun dertigste.
3. Millennials zijn elkaars maatstaaf. Door bijvoorbeeld sociale media is het vergelijken van
elkaars leven gemakkelijk geworden. Het creëert een geïdealiseerd beeld van de werkelijkheid,
waardoor de verwachtingen te hoog liggen.
4. Een vaste baan krijgen is lastig. Er wordt gevraagd naar werkervaring maar dat kan niet als je
pas net afgestudeerd bent. Op de arbeidsmarkt moet je soms genoegen nemen met minder,
waardoor het idee van falen kan ontstaan.
5. Millennials hebben meegekregen dat zij alles kunnen zolang ze maar hun best doen. Dit is niet
realistisch. Wanneer je je doelen niet bereikt kan het gevoel van falen opkomen, met stress
als gevolg.
Samenvattend hebben veel millennials faalangst, willen alles tegelijkertijd doen, en hebben een
onrealistisch hoog verwachtingspatroon, volgens Launspauch.17 Daarnaast zijn er maatschappelijke
ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van millennials, zoals het aanbieden van
flexcontracten, de afschaffing van de studiefinanciering en een woningtekort (en daarmee stijgende
woningprijzen).

1.3 Interviews
Ik ben in gesprek gegaan met vijf millennials waarvan enkele een burn-out hebben gehad of nog
herstellende zijn. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in de behoeften van
millennials wanneer zij burn-out gerelateerde klachten ervaren. Uit de resultaten komt naar voren dat
er overeenkomsten en verschillen zijn met betrekking tot gedrag, de burn-out aanleiding, duur en het
herstel.
Overeenkomsten in persoonlijkheid/gedrag, bij drie of meer aanwezig:
- Herkenning in de typische millennial (paragraaf 1.1)
- Hoge prestatiedrang
- Vergelijken met andere mensen
Overeenkomsten in burn-out gerelateerde klachten en herstel, bij drie of meer aanwezig:
- Veel wandelen in herstelperiode
- Behoefte aan rust
14
Universiteit van Nederland, Waarom zitten zoveel millennials met een burn-out thuis?, 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=ZHTknnpZuoM.
15
Volksgezondheidszorg, ‘’Overspannenheid en burn-out > cijfers & context > huidige situatie’’,
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/cijfers-context/huidigesituatie#node-aantal-meldingen-burn-out-bij-werknemers , geraadpleegd op 18 februari 2020.
16
Waarom zitten zoveel millennials met een burn-out thuis?
17
Waarom zitten zoveel millennials met een burn-out thuis?
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-

Staan open voor kunst, mits niet werk gerelateerd is zoals bij enkele van hen, en ervaren dit
het liefst alleen
Prikkelarme omgeving

Verschillen:
- Intensiteit lichamelijke klachten
- Intensiteit mentale klachten
- Duur van herstel

‘’Met mijn burn-out had ik overal de stekker uit getrokken. Toen ben ik begonnen met heel mindful
alles doen. Dus alles moest stapje voor stapje en ik moest van elke minuscule activiteit al uitrusten.
Zodat mijn lichaam leerde dat het niet telkens aan hoefde te staan.’’
– persoon 5

1.4 Conclusie
Millennials zijn erg vatbaar voor een burn-out. Dit heeft volgens psycholoog Thijs Launspach meerdere
oorzaken: faalangst, prestatiedruk, verwachtingspatronen, opvoeding, vergelijken met anderen, de
maatschappij met betrekking tot studie, wonen en werken. Al deze factoren veroorzaken stress.
Wanneer deze stress langdurige is, kan een burn-out ontstaan. Deze kenmerken van de doelgroep
komen ook in de interviews naar voren. De millennials met klachten hadden allen behoefte aan rust,
loslaten van verplichtingen, prikkelarme omgeving, wandelen en steun van naasten. Over de intensiteit
van hun klachten en het herstel, bleek het bij alle geïnterviewde dat het belangrijk was om hun mindset
te veranderen. Ze zijn te veel bezig met het doen. Wat hierbij kan helpen is mindfulness, om zo vaker
in het zijn te leven.
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‘’Mindfulnesstraining is boeddhisme, zonder het boeddhisme.’’
Jon Kabat-Zinn

Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk gaat over wat mindfulness is en de voordelen ervan. Er wordt antwoord gegeven op de
tweede deelvraag: wat voor invloed heeft het vanuit mindfulness kijken naar kunst op de psychische
gesteldheid van de mens?

2.1 Wat is mindfulness
Mindfulness betekent opmerkzaamheid, aandachtigheid, je bewust zijn van het hier en nu, aandacht
geven aan het moment zonder hierover te oordelen.18
Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. Grondlegger Jon Kabatt-Zin is van oorsprong
moleculair bioloog en ervaren in meditatie en yoga. Hij haalde als eerste mindfulness uit de
boeddhistische context en ontwikkelde een acht-weekse training: Mindfulness-Based-StressReduction (MBSR). Hij combineerde zijn kennis van de Oosterse wijsheid en tradities samen met de
Westerse medische wetenschap. In zijn benadering staat het ontwikkelen van aandachtigheid centraal.
De MBSR-training staat nu al veertig jaar en is bekend als meest effectieve mindfulnesstraining. Op de
MBSR-training is later nog een variant ontwikkeld: Mindfulness-Based-Cognitive-Therapy (MBCT). De
training lijkt erg op de MBSR maar er zijn elementen uit de cognitieve gedragstherapie toegevoegd.19
De bekendste vorm van mindfulness is meditatie. Mediteren wordt vaak gedaan in de vorm van zitten
in de lotushouding en concentreren op je ademhaling. Echter, meditatie is een vorm van mindfulness
op het hoogste niveau. Het is lastig om alleen te focussen op de ademhaling en gedachten te laten
komen en gaan. Mindfulness kan je op elk moment van de dag beoefenen; door bewust te zijn van wat
je op dat moment aan het doen bent. Bijvoorbeeld bij het lopen met de hond, het maken van je ontbijt,
tijdens het autorijden. Mindfulness beoefen je in het zijn, zoals vorig hoofdstuk is uitgelegd.20
Veel van ons gedrag komt voort uit ons onderbewustzijn, dat gedrag ontstaat als vanzelf door de
stroom aan emoties, gevoelens en gedachten die we hebben. Elke keer als we denken, voelen of leren
dan wordt er in ons brein een nieuwe connectie gelegd. De gedachte, het gedrag en het gevoel dat we
het vaakst herhalen, uiteindelijk onze gewoontes, worden elke keer sterker. En wat we niet meer
herhalen wordt zwakker en verdwijnt. Dit zorgt er ook voor dat vele gewoontes automatisch gaan.21
Gedrag uit deze connecties komt voort uit een stroom van gedachten en gevoelens die we het meest
herhalen. We hebben zo’n 50.000 gedachtes per dag, waarvan 98% gedachten zijn die we al eerder
hebben gehad. En daarvan zijn er 80% negatief.22 Ze gaan grotendeels over het verleden of de
toekomst; aan het verleden kunnen we niks meer veranderen en de toekomst is per definitie ongewis.
Stress, bezorgdheid en irritatie over wat komen gaat en is geweest, ervaren we wel in het hier en nu.
18

Centrum voor Mindfulness, ‘Wat is mindfulness’, https://centrumvoormindfulness.nl/mindfulnesstrainingen/wat-is-mindfulness, geraadpleegd 21 oktober 2020.
19
Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindulness in je leven, Flow bookazine compleet boek, (Schiedam: Scriptum,
2020), 94.
20
Rob Brandsma, 11.
21
The Science behind Minfulness Meditation, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs.,
geraadpleegd op 23 september 2020.
22
Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindulness in je leven, Flow bookazine compleet boek, (Schiedam: Scriptum,
2020), 17.
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Daarbij; hoe meer we ons druk maken, hoe beter we erin worden. De gevolgen van zoveel zorgen en
stress hebben een groot effect op onze psychische gesteldheid en kunnen zich ontwikkelen in angst,
depressie en burn-out.
De connecties die als wandelpaadjes beginnen, kunnen in het brein uitgroeien tot neurologische
snelwegen. Het leggen van connecties gebeurt allemaal automatisch. Door er bewust mee om te gaan
en de positieve gedachten, gedragingen en emoties te benadrukken, kunnen de negatieve gedachten
en daarbij horende gedragingen en emoties – die we niet meer herhalen – zwakker worden en zelfs
verdwijnen.23
Mindfulness heeft een aantal voordelen:24
- Het verbeteren van aandacht, concentratie, het geheugen en oplettendheid
- Beter omgaan met stressvolle situaties
- Creatieve zelfontwikkeling
- In contact komen met eigen gedachten, gevoelens en emoties
- Angst, negatieve emoties en gedachten worden minder prominent

2.2 Wetenschappelijk onderzoek mindfulness
Het beoefenen van mindfulness heeft wetenschappelijk bewezen een positieve invloed op de werking
van cognitief en neurobiologisch functioneren. Hieronder zijn enkele onderzoeksresultaten kort
beschreven:
Alberto Chiesa en Alessandro Serretti beiden hoogleraar aan de Institute of Psychiatry University of
Bologna, onderzochten wat het effect is van MBSR bij gezonde individuen. ‘’MBSR showed a
nonspecific effect on stress reduction in comparison to an inactive control, both in reducing stress and
in enhancing spirituality values, (...) MBSR was able to reduce ruminative thinking a trait anxiety, as
well as to increase empathy and self-compassion.’’25
John Kabat-Zinn en zijn collega’s deden onderzoek naar het effect van mindfulness bij mensen met een
angststoornis of paniekstoornis. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een groep van 22 personen. ‘’A
group mindfulness meditation training program can effectively reduce symptoms of anxiety and panic
and can help maintain these reductions in patients with generalized anxiety disorder, panic disorder,
or panic disorder with agoraphobia. ‘’ De positieve resultaten waren na drie jaar follow-up bij 18 van
de 22 personen nog aanwezig.26
Ook het onderzoek, van Dr. A. Finucane en dr. S. Mercer, bij mensen met een (terugkerende) depressie
laat een positief effect van mindfulness zien. ‘’In general, the results of the qualitative analysis agreed
well with the quantitative changes in depression and anxiety reported. The results of this exploratory
mixed methods study suggest that mindfulness based cognitive therapy may have a role to play in
treating active depression and anxiety in primary care.’’ 27
23

The Science behind Minfulness Meditation, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs.,
geraadpleegd op 23 september 2020.
24
Shamash Alidina, Mindfulness for Dummies, vol. 2 (Chichester: John Wiley & Sons, 2014), hfdst. 17.
25
Alberto Chiesa en Alessandro Serretti, ‘Mindfulness-based stress reduction for stress managment in healthy
people: A review and Meta-Analysis’, The journal of alternative and complementary medicine 15, nr. 5 (2009):
593–600, https://doi.org/10.1089.
26
‘Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders’,
American Journal of Psychiatry 149, nr. 7 (1 juli 1992): 936–43, https://doi.org/10.1176/ajp.149.7.936.
27
Andy Finucane en Stewart Mercer, ‘An exploratory mixed methods study of the acceptability and
effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for patients with active depression and anxiety in
primary care’, BMC psychiatry 6 (1 februari 2006): 14, https://doi.org/10.1186/1471-244X-6-14.
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2.3 Lichamelijke sensatie en kunst
Het BETER Consortium is een samenwerkingsverband tussen specialisten uit de kunst-, zorg- en
wetenschapssector, onder leiding van Martijn Engelbregt, conceptuele kunstenaar en grafisch
ontwerper.28
BETER heeft een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van kunst op de gezondheid. De
onderzoeksvraag luidde: ‘’Heeft kunst een positieve uitwerking op de gezondheid van mensen?’’29
Deze vraag is onderzocht met behulp van neurologisch, fysiologisch en placebo-onderzoek.
Het resultaat van fysiologisch onderzoek gaf aan dat wanneer de proefpersonen naar echte kunst
keken, ten opzichte van placebo kunst, de zweetsecretie duidelijk meer daalde, dit is een teken van
ontspanning.30 Datzelfde gold voor de lichaamstemperatuur en de hartslag. Het kijken naar kunst gaf
een rustgevend effect op de lichamen van de proefpersonen. Bij het neurologisch onderzoek werd
geconstateerd dat bij het kijken naar echte kunst, ten opzichte van placebo kunst, er meer toename
was in de thèta-activiteit in de hersenen. De thèta-activiteit is een hersengolf die wordt geproduceerd
in tijden van ontspanning.31
Dit onderzoek laat zien dat het kijken naar kunst een positief effect heeft op het menselijk lichaam,
met als belangrijkst resultaat de stress verlaging.

2.4 Waar heb je het over bij het kijken naar kunst?
Mindfulness kun je op elk moment van de dag toepassen, ook bij een museumbezoek. Het kijken naar
kunst heeft een positief effect op het lichaam en geest. Kunst kan op twee manier gekoppeld worden
aan mindfulness:
1. Inhoudelijk: waar ga je het over hebben bij het kijken naar kunst?
2. Didactisch: welke werkvormen pas je toe in je educatieve museumlaag?
Hieronder wordt eerst ingegaan op het inhoudelijke aspect. Het didactisch aspect komt terug in
hoofdstuk 3.
Mensen proberen kunst te begrijpen. Ze denken dat je er bepaalde kennis voor nodig hebt of
inlevingsvermogen. Maar waarom willen we het zo graag begrijpen? Filosoof Alain de Botton schreef
samen met zijn collega John Armstrong een boek over de functie van kunst. Zij zijn van mening dat
kunst een therapeutisch doel heeft: ‘’Dit boek stelt dat kunst een therapeutisch medium is dat ons kan
begeleiden, vermaken en troosten, waardoor we in staat zijn betere versies van onszelf te worden.’’ 32
Kunst heeft volgens de Botton en Armstrong zeven functies:33
1. Herinneren: kunst is een manier om gebeurtenissen vast te leggen
2. Hoop: kunst kan niet alleen mooi zijn, het geeft een ideaalbeeld van het leven
3. Leed: kunst kan leren hoe we ‘beter’ kunnen lijden
28

BETER Consortium, ‘Onderzoek’ https://circusengelbregt.nl/archief-egbg/beterconsortium/index.html,
geraadpleegd op 15 maart 2020.
29
Z. Deijen, GGZ Vaktijdschrift, ‘’Kunst als geneesmiddel’’ (2018), 15,
https://ggz.nl/GGZV/nummer2/Deijen,%20kunst%20als%20medicijn.pdf, geraadpleegd op 3 februari 2020.
30
ADD Kenmerken, ‘Hersengolven, de elektrische activiteit van ons brein’,
https://www.addkenmerken.net/hersengolven/, geraadpleegd op 12 februari 2020.
31
BETER Consortium, ‘Onderzoek’ https://circusengelbregt.nl/archief-egbg/beterconsortium/index.html,
geraadpleegd op 15 maart 2020.
32
Alain de Botton en John Armstrong, Kunst als therapie, 1ste dr. (Houten: Terra, 2013), 5.
33
Alain de Botton en John Armstrong, Kunst als therapie.
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4.
5.
6.
7.

Balans: kunst kan helpen om meer gevoel te krijgen met onze mindere kanten van onszelf
Zelfinzicht: kunst kan ons helpen zelfinzicht te creëren en te ontdekken wie we zijn
Ontwikkeling: kunst is een leidraad voor het uitbreiden van onze ervaringen
Waardering: kunst kan tegen gewoonten ingaan en opnieuw bepalen wat we mooi vinden

Mindfulness past binnen deze functies, het geeft balans, zelfinzicht en ontwikkeling. Ik vermoed door
het combineren van mindfulness met het kijken naar kunst, dat je nog meer uit deze drie functies kunt
halen en naar het kijken naar kunst in het algemeen. Door mindful naar kunst te kijken ben je pas echt
bewust van wat je ziet, welk effect het kan geven op je lichaam en geest. En zo ook de voordelen van
het kijken naar kunst optimaal te benutten. Daarbij kan kunst ook mindfulness ondersteunen. Door je
te focussen op een kunstwerk kun je je gedachten sturen. Voor beginners is mindfulness een uitdaging,
het focussen op je ademhaling en gedachten laten komen en gaan is moeilijk. Het toevoegen van kunst
geeft houvast.

2.5 Conclusie
Bij mindfulness keer je terug naar het hier en nu. Het werkt stress verlagend, maakt je creatiever,
verbetert aandacht, geheugen en oplettendheid en daarbij kom je beter in contact met jezelf, je
gevoelens en emoties.
Het kijken naar kunst heeft ook meerdere positieve effecten; werkt stress verlagend, hartslag kan
dalen, stimuleert ontspanning in de hersenen etc. Daarbij wordt kunst gezien als therapeutisch en
heeft kunst volgens filosofen Alain de Botton en John Armstrong zeven functies; herinneren, hoop,
leed, balans, zelfinzicht, ontwikkeling en waardering.
Mindfulness en kunst versterken elkaar en hebben, bij goede uitvoering, ook een positieve invloed
hebben op lichaam en geest.
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‘’Zo heb ik ontdekt dat kunst niet primair een beroep doet op je ratio maar ook op je lichamelijke
gewaarwording. (…) Kunst speelt zich niet buiten jezelf af maar binnenin.’’
– Peter Thissen

Hoofdstuk 3
In de vorige hoofdstukken is er gekeken naar de millennial en naar het effect van het vanuit
mindfulness kijken naar kunst. De koppeling tussen mindfulness naar didactiek komt in dit hoofdstuk
aan bod. Er wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag: hoe kan mindfulness geïnterpreteerd
worden in het museum?

3.1 Leervormen in het museum
Er zijn al enkele andere leermethoden te vinden in de museale wereld, die je op een andere,
interactieve manier naar kunst laten kijken, in plaats van een historisch oogpunt.
Slow Looking: is niet per definitie een leermethode, maar een methode om naar kunst te kijken. Het
betekent letterlijk rustig kijken. Gemiddeld kijken bezoekers 8 tot 30 seconden naar een kunstwerk.34
Wat als we vijf, dertig of zelfs zestig minuten kijken naar een kunstwerk? Bij Slow Looking gaat het er
niet om hoe een curator of kunsthistoricus zegt hoe je het werk moet zien, maar het gaat om jou eigen
persoonlijke connectie. Slow Looking komt in alle volgend genoemde leermethoden aan bod.
Visual Thinking Strategies: een leermethode om anders naar kunst te kijken, waarbij waarnemen en
kritisch denken in groepsverband centraal staat.35 Bij de methode wordt er voor langere tijd naar een
kunstwerk gekeken. Er zijn drie vragen die de basis leggen bij het kijken door middel van VTS: 1. Wat
gebeurt er? 2. Waaraan zie je dat? 3. Wat zie je nog meer? Onderzoek heeft aangetoond dat het kijken
naar kunst door middel van VTS een positieve invloed heeft op onder andere het
waarnemingsvermogen, kritisch en creatief denken en de verbeeldingskracht.36
Visible Thinking: een leermethode met als uitgangspunt het denken zichtbaar te maken. Het bestaat
uit drie fasen: de routines, het vastleggen van gedachtegang en reflectie. Er bestaan meer dan veertig
routines, enkele voorbeelden: 37
- Vraag het de kunstenaar: een routine waarbij er eerst één minuut naar het kunstwerk wordt
gekeken. Vervolgens bedenken de bezoekers drie vragen die zij aan de kunstenaar willen
stellen. Daarna kiezen ze één vraag uit en bedenken ze samen een antwoord. Het doel is om
een introductie te geven op kunstbeschouwing.
- 2 x 5: een routine waarbij er eerst één minuut naar het kunstwerk wordt gekeken. Vervolgens
schrijven de bezoekers, individueel, vijf dingen op die zij zien. Daarna moeten ze weer vijf
andere dingen opschrijven. Ze vergelijken met elkaar de woorden die ze hebben
opgeschreven. Het doel van deze routine is om vrij te associëren en goed te leren kijken.
- Duik erin: bij deze routine kiezen de bezoekers een schilderij uit en nemen ze de tijd om deze
één minuut lang te bekijken. Vervolgens ‘duiken’ ze het schilderij in. Waar wil je gaan staan en
34
Loes Stam, ‘Hoe lang moet je naar kunst kijken om het te begrijpen?’, KunstSpot, geraadpleegd 8 januari
2021, https://www.kunstspot.nl/verhaal/hoe-lang-moet-je-naar-kunst-kijken-om-het-te-begrijpen/.
35
VTS Nederland, ‘Wat is Visual Thinking Strategies’, geraadpleegd 8 januari 2021,
https://www.vtsnederland.org/services.
36
Ibidem.
37
Project Zero Harvard graduate school of education, ‘Visible Thinking’, geraadpleegd 8 januari 2021,
http://www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking.
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waarom? Dit wordt met elkaar besproken. Waarop er de volgende vragen worden gesteld: wat
zie je op de plek waar je nu staat? Welke geluiden hoor je? Wat ruik je? Het doel van deze
routine is om je te helpen in te leven in een nieuwe omgeving en deze te analyseren.
Art based learning: is een leermethode waarbij er niet over kunst wordt geleerd, maar door kunst. Bij
ABL gaat het om de dialoog die je als toeschouwer hebt met het kunstwerk, je gedachtensysteem en
je verbeeldingskracht. Het is een erg persoonlijke leermethode en ervaring. De basis ligt in vier
stappen:38
1.
2.
3.
4.

Het stellen van een persoonlijke relevante vraag
Het luisteren naar een ‘sprekend object’
Het betreden van een mogelijke wereld
Het vertellen van een eigen verhaal

3.2 Hoe is dit anders dan mindfulness?
De bovengenoemde leermethoden bevatten al enkele aspecten van mindfulness, zoals de tijd nemen
om te kijken en in het moment aanwezig zijn terwijl je kijkt of opdrachten uitvoert. Op een mindfulness
manier kijken naar kunst gaat nog een stap verder dan deze methoden. Bij mindfulness draait het
volledig om in het hier en nu te zijn. Je bent heel bewust van wat je ziet bij een kunstwerk, zonder al
te associëren, te oordelen en conclusies te trekken. Maar je bent ook erg bewust van jezelf, je eigen
lichaam, gedachten, gevoelens en emoties. Voorbeelden van mindfulness oefeningen:39
-

Aandacht voor het lichaam: een oefening waarbij je een lichaamsscan doet. Beknopt
voorbeeld: voel je benen, kijk of je je aandacht bij je benen kunt houden, registreer wat je
ervaart. Kijk of je je knieën apart van elkaar kunt voelen, verschil tussen de binnen- en
buitenkant van je knie. Ga door naar een ander deel van je lichaam.

-

Aandacht voor waarneming: om opmerkzaam te zijn is het belangrijk om bewust te zijn van je
eigen waarnemingen. Beknopt voorbeeld: waar was je aandacht voor je deze oefening begon.
Bereid je gedachten uit, wat zie je op dit moment? Welke geluiden hoor je? Wat ruik je?
Beschrijf wat je waarneemt. Vervolgens kan je doorgaan naar gevoel; hoe voel je je op dit
moment? Waar voel je dat? Hoe uit het zich?

-

Aandacht voor gedachten: bij deze oefening focus je je op je gedachten in plaats van ze te
laten varen, wat meestal het geval is bij mindfulness oefeningen. Beknopt voorbeeld:
registreer je gedachte zoals die langskomen en laat hem dan los. Ga niet op een gedachte
verder in, houd je er niet aan vast. Als dit wel gebeurt is dit heel normaal, je kan hier ook pas
wat aan doen als je het opmerkt. Probeer niks te bereiken met je gedachten, alles wat je denkt
is goed, wees mild voor jezelf.

-

Aandacht voor ademhaling: bij deze oefening gaat het om je ademhaling. Er is geen juist vorm
of snelheid van ademhalen, probeer deze ook niet te forceren in iets voor jou onnatuurlijks. Je
aandacht kan je niet lang bij je ademhaling houden, als je merkt dat de aandacht verschuift,
breng hem dan weer terug naar je ademhaling. Het afdwalen en terugkeren is een onderdeel
van deze oefening.

38

Kunst Kijken, ‘Art-Based Learning methodiek in vier stappen’, 2018, geraadpleegd op 8 januari 2021,
https://kunstkijkenmetjongeren.files.wordpress.com/2018/06/art-based-learning-stappenplan.pdf.,
39
Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindfulness in je leven, 98.
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Je kunt de oefeningen ook uitvoeren bij een kunstwerk. Op deze manier kan je het kunstwerk helemaal
tot je nemen en de voordelen van het kijken naar kunst, zoals beschreven is in paragraaf 2.4, optimaal
benutten.

3.4 Best practices
Buiten Nederland zijn er al meer mindfulness gerelateerde programma’s te vinden zoals in België bij
het Museum van Hedendaagse Kunsten in Antwerpen, waar yogalessen worden gegeven op zaal. 40 Of
de wekelijkse mindfulness sessies bij Institue of Contemporary Art van de Universiteit van
Pennsylvania. 41 In Nederland zelf zijn er nog maar enkele mindfulness gerelateerde programma’s te
vinden in musea. Drie voorbeelden sprongen eruit; het mindfulness programma The Mindful Museum
bij de Manchester Art Gallery.42 En twee in Nederland; de mindfulness rondleidingen van Peter Thissen
in het Boijmans van Beuningen museum te Rotterdam en de slow looking audiotour bij het Outsider
Art Museum locatie Museum van de Geest in Haarlem. Dit is geen mindfulness programma, maar bevat
wel mindfulness oefeningen en is tevens een goed voorbeeld om kritisch te bekijken. 43
Manchester Art Gallery
Ik ging in gesprek met Louise Thompson, Manager Health and Wellbeing bij de Manchester Art Gallery.
Thompson is een van de mensen die The Mindful Museum heeft opgezet.44 De workshops die worden
gegeven zijn veranderlijk. Op een gegeven moment hadden ze drie mindfulness based workshops, twee
mindful looking workshops en een mindfulness tentoonstelling met bijhorende audiotour.45
Thompson omschreef hoe een workshop er ongeveer uit ziet: de begeleider begint altijd met het
uitleggen wat mindfulness is met een opvolgende korte zit- en kijkoefening. Er wordt gepraat wat de
bezoekers ervan vinden, hoe ze zich voelen in hun hoofd en lichaam. De begeleider begeleidt de
bezoekers langs specifieke elementen in het kunstwerk. Er wordt niet gesproken over de betekenis,
interpretatie of kunstgeschiedenis. Het gaat over kijken naar het werk en de elementen die je ziet
zoals: lijn, compositie, kleuren, textuur, schaduw, etc. De bezoeker wordt uitgenodigd om rustig te
kijken en geen interpretaties te maken. De begeleider benadrukt dat het normaal is als er vragen in je
hoofd op komen of dat je afgeleid raakt. Het is belangrijk wanneer je dit opmerkt weer terug te komen
in het moment. De oefeningen duren ongeveer 10 tot 13 minuten. Daarna vindt een korte reflectie
plaats, om te horen wat ze ervan vinden. Het doel van de workshops is om mensen mindfulness te
laten leren kennen, door middel van kunst.46
Boijmans van Beuningen
Geïnterviewde Peter Thissen kreeg de kans om een mindfulness workshop te ontwikkelen voor het
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De workshop sloeg enorm aan, zoals een collega van Thissen
zei: ’Ik ken dit werk al heel lang maar nu heb ik het pas echt gezien’’. 47

40

Olga Van Oost, Hildegarde Van Enechten, en Roel Daenen, Museum van het gevoel. Musea op de huid van de
samenleving (Brussels, BELGIUM: ASP, 2016), 7,
http://ebookcentral.proquest.com/lib/kb/detail.action?docID=4810578.
41
Institue of Contemporary Art Univeristy of Pennsylvania, ‘Mindfulness at the Museum’, geraadpleegd 17
november 2020, https://icaphila.org/program_series/mindfulness-at-the-museum/.
42
Manchester Art Gallery, ‘The Mindful Museum’, geraadpleegd 17 november 2020,
https://manchesterartgallery.org/learn/mindful-museum/.
43
Museum van de Geest, ‘Flow slow art route’, geraadpleegd 20 november 2020,
https://museumvandegeest.nl/rondleidingen/flow-slow-route/.
44
Louise Thompson, Interview Manchester Art Gallery, Zoom, 29 oktober 2020.
45
Louise Thompson.
46
Louise Thompson.
47
Peter Thissen, Interview mindfulness rondleider Boijmans van Beuningen, Zoom, 3 november 2020.
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De workshop is te vergelijken met The Mindful Museum. In het Boijmans begon Thissen ook met het
aanvoelen van de omgeving, je lichaam en hoe je gevoel ervoor staat. Hij bereidde altijd twee zalen
voor, juist twee met totaal verschillende onderwerpen. Zo kon hij laten zien dat het soort kunstwerk
er niet toe doet, het is een aanleiding tot.48 In de zalen kozen de bezoeker zelf op initiatief een werk
uit waar zij de opdrachten bij wilde uitvoeren, of beter gezegd; de werken kozen de bezoeker.49 De
groep bestaat uit maximaal vijftien mensen. De ene rondleiding is de ander niet, het hangt erg van de
groep af. Soms is er wel een uitwisseling van gedachten en andere keer niet, soms komen we ook
helemaal niet toe aan de tweede zaal. Volgens Thissen is de opening en de inleiding erg van belang.
Je moet rustig in een meditatieve staat komen.50
Outsider Art Museum locatie Museum van de Geest te Haarlem
De slow looking audiotour in het Museum van de Geest is ontwikkeld in samenwerking met het Flow
Magazine. Ik heb deze route samen gevolgd met millennial Koen op 4 december 2020.51 De audiotour
begeleid je langs vijf kunstwerken in de tentoonstelling. Bij het eerste werk, zie afbeelding 2, kwam er
een mindfulness gerelateerde opdracht aan bod. We begonnen met in de ruimte te ’landen’.
Vervolgens kwam er een uitleg over het werk zelf. En deden we een drie minuten meditatieoefening.
Persoonlijk was ik al bekend met mediteren en mindfulness. Koen ervaarde dit weer anders; hij vond
het confronterend om zo alleen te zijn met je gedachten. Er was geen mindfulness professional om je
te begeleiden, te vertellen dat het normaal is dat je niet je gedachten uit kan zetten, afdwalen erbij
hoort en je dan weer terug moet komen bij je ademhaling indien je dit opmerkt. Desalniettemin was
de tour bij het eerste werk erg sterk.
Afbeelding 2: Ademtocht – Marisca Voskamp van Noord, in bezit van Museum van de Geest te Haarlem.

De tour ging bij de andere werken veel minder in op rustig kijken. Het veranderde al snel in een
‘normale’ rondleiding. Er werden geen vragen meer gesteld om over na te denken en geen opdrachten
meer gegeven om uit te voeren.

48

Peter Thissen.
Peter Thissen.
50
Peter Thissen.
51
Koen, Flow Slow looking route in Museum van de Geest, 4 december 2020.
49

19

3.5 Vorm
Mindfulness trainers Jolien Posthumus en Annelies van der Werf zijn erg enthousiast over de
verbintenis tussen kunst en mindfulness. Beiden benadrukken enkele elementen voor de vorm:52 53
-

Veiligheid: het is van belang dat mensen zich prettig voelen binnen de groep. Probeer elkaar
kort te leren kennen, benadruk dat het een veilige plek is om te delen en alles mag, niks moet
en je kunt geen fouten maken.

-

Opening en afsluiting: de opening is van belang voor de veiligheid en bewust te worden van je
lichaam. De afsluiting als nazorg is ook belangrijk om mensen met een rustig gevoel weg te
laten gaan.

•

Professionele begeleiding: een trainer wordt getraind om het gevoel van veiligheid te creëren
en bepaalde emoties en gevoelens bij andere aan te voelen. Zoals Posthumus zei: ‘Het
adequaat kunnen begeleiden van Mindfulness-based Programs is een vak. Een trainer is
opgeleid de oefening begeleiden, enquiry, educatie vaardig aan te bieden en een leersetting
bieden die veilig, denk hierbij aan screening, begrenzing, (na-)zorg).’’54 Daarbij kan het in
contact komen met andere, het delen van wat je voelt en je kwetsbaarheid tonen ook
onderdeel zijn van de bewustwording. 55

De professionals zouden dus een fysieke rondleiding aanraden. Daartegenover staat de mening van de
geïnterviewde millennials; zij lopen het liefst alleen door een museum.56
De hoeveelheid kunstwerken die behandeld wordt bij het programma is minder dan bij ‘normale’
programma’s. Meerdere opdrachten bij één hetzelfde werk lijkt mij het meest geschikt. Zo kan je je
volledig focussen op hetzelfde werk en kan je het ‘echt’ zien. Wanneer je telkens opnieuw kennis moet
maken met een werk, moet je dus weer de connectie vinden tussen jezelf en het werk.

3.6 Deelconclusie
Er zijn al enkele leermethoden die de bezoeker anders laten kijken naar kunst zoals; slow looking,
visible thinking, visual thinking strategies en art based learning. Bij deze leermethoden komen er al
enkele aspecten van mindfulness aan bod. Mindfulness gaat nog een stap verder dan dit.
Ik geef twee adviezen om mindfulness te interpreteren in het museum:
Naar aanleiding van de interviews met de millennials, raad ik een audiotour aan. Zij gaven aan het liefst
alleen door een museum te lopen en zelf opdrachten uit te voeren. Jolien: “De audiotour zou
gebaseerd zijn op mindfulness, maar het is geen mindfulnesstraing zelf. En er is altijd een risico met
mindfulness wanneer deze niet live begeleid wordt. Je werkt met mensen.”.57 Het is niet mogelijk om
bij een audiotour volledig de diepte in te gaan, het blijft oppervlakkig. Je weet niet hoe mensen erop
reageren, zoals Koen in het Museum van de Geest. Ik was daar met mijn ervaring om hem in de
mediatie te begeleiden. Daarom zou een audiotour die gebaseerd is op mindfulness en ook onderdelen
van VT, VTS, ABL en slow looking moeten bevatten.
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Naar aanleiding van de interviews met de professionals, raad ik ook een fysieke rondleiding aan,
begeleidt door een mindfulnesstrainer. Bij een rondleiding kun je de diepte in gaan en mindfulness
uitvoeren in tegenstelling tot een audiotour. Kunst wordt hierbij als hulpmiddel beschouwd om het
zelfbewustzijn te vergoten. De geïnterviewde professionals benadrukten allen het essentiële belang
van een getrainde begeleider, veiligheid, inclusief aandacht voor een inleiding en afsluiting.
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Conclusie
De drie beantwoorde deelvragen geven antwoord op de hoofdvraag: hoe kan mindfulness helpen in
een middelgroot museum, bij millennials geboren tussen 1980 en 2000, die burn-out gerelateerde
klachten hebben?
Millennials zijn meer bezig met het doen in plaats van met het zijn. Doen is belangrijk en hier bereik je
dingen mee, maar je leeft in het zijn. Millennials leven vaak resultaatgericht in plaatst van te leven. De
mindset zal moeten veranderen om terug te komen in het zijn. Wat hierbij kan helpen is rust en
mindfulness. Mindfulness kan je helpen om weer terug te komen in het nu, en dus in het zijn.
Mindfulness betekent opmerkzaamheid, aandachtigheid, bewustzijn van wat je op dat moment aan
het doen bent zonder hierover te oordelen, je leeft in het hier en nu. Millennials kunnen mindfulness
goed gebruiken. Onder de millennials zijn namelijk de meeste burn-out gevallen. Een burn-out ontstaat
door chronisch stress. Mindfulness en het kijken naar kunst hebben allebei onder andere een stress
verlagend effect. Zij kunnen elkaars positieve effecten versterken en een goede invloed hebben op
lichaam en geest. De inzet van mindfulness in een middelgroot museum kan een positieve bijdrage
leveren aan het omgaan met burn-out gerelateerde klachten. Voorop staat dat mindfulness in het
museum er niet voor kan zorgen dat de klachten verdwijnen.
Er worden twee adviezen gegeven om mindfulness te implementeren in het museum:
- Een audiotour
- Een rondleiding met een mindfulnesstrainer
De audiotour wordt op mindfulness gebaseerd. Elementen uit VT, VTS, ABL, slow looking en
mindfulness worden toegevoegd. De mindfulness elementen zijn:
- De start met bewustwording van omgeving en lichaam
- In het hier en nu zijn
- Niet oordelen
- Bewust kijken
- Oefening aandacht voor waarneming
Binnen de rondleiding kan je echt de stap naar mindfulness zetten, door ook mindfulness oefeningen
toe te voegen:
- Aandacht voor ademhaling
- Aandacht voor lichaam
- Aandacht voor gedachten
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Reflectie
In dit onderzoek is er gekeken naar de invloed van mindfulness in musea, bij millennials met burn-out
gerelateerde klachten. Musea hebben een maatschappelijke rol en daarom leek het mij toepasselijk
dat zij hulp kunnen bieden bij het probleem van de groeiende aantal burn-out klachten bij millennials.
Ik ben van mening dat musea meer met hun collectie kunnen doen, zoals Louise Thompson zei: ’You’re
working with people, and a lot of museums are only used to be working with objects. We forget that
the priority is the people.’’58
Mindfulness in musea is een nieuw onderwerp in Nederland. Ik denk dat musea baat hebben bij dit
onderzoek, door kritisch te kijken naar het doel van de collectie en manier waarop zij deze presenteren.
Wanneer musea hun collectie op basis van gevoel en therapeutisch kunnen inzetten, hebben zij meer
te bieden.
In vervolgonderzoek raad ik aan om gebruik te maken van testgroepen. Gedurende het onderzoek
heeft onder andere gebrek aan tijd en middelen, mede door de Corona pandemie, ervoor gezorgd dat
dit op dit moment helaas niet uitgevoerd kon worden. Het goede nieuws is dat er al plannen zijn voor
testgroepen. Deze worden uitgevoerd ten tijde van mijn stage (in 2021) bij het Stedelijk Museum
Alkmaar.
Hopelijk dient dit onderzoek als voorbeeld en overtuiging voor andere musea, door te kijken naar de
functie van kunst en hoe dit in te zetten voor publiek. Mindfulness is één van de middelen om dit te
doen, maar ook kleinere stappen zoals de leermethoden VT, VTS en ABL zijn een prachtige stap in de
goede richting.
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Louise Thompson.
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Bijlagen
Woordenlijst
-

Adrenaline: het hormoon waar je heel alert en energiek van wordt. Het hormoon komt ook
vrij wanneer het lichaam in een stresssituatie komt. 59

-

Burn-out: je bent fysiek, emotioneel en mentaal uitgeput waardoor je je dagelijkse activiteiten
niet meer normaal kunt uitvoeren. Het wordt veroorzaakt door chronische stress, meestal is
de stress gerelateerd aan werk. 60

-

Cognitieve gedragstherapie: is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. De
therapie gaat ervan uit dat niet de gebeurtenissen mensen slechten gevoelens geven maar
hoe mensen ermee omgaan en erop ingesteld zijn.61

-

Cortisol: is een stresshormoon, het werkt langzaam, langduriger en heeft een negatieve
invloed op je lichaam. Je weerstand neemt af, je waarneming wordt minder, geen ruimte voor
creativiteit etc.62

-

Denkgeest: hiermee wordt bedoeld de capaciteit tot denken, het mentale vermogen tot
informatieverwerking. De Nederlandse termen geest en verstand hebben andere betekenis. 63

-

Doen: is heel praktisch en resultaatgericht. Je gebruikt doen om wat te bereiken. Bijvoorbeeld:
je drinkt om je dorst te lessen, je rijdt om ergens naar toe te gaan.64

-

Dopamine: een neurotransmitter die bij het beloningssysteem in de hersen hoort. Het zorgt
voor tevredenheid. Ook beter bekend als het geluk hormoon. 65

-

Lotushouding: een zittende houding op de grond waarbij de voeten op de knieën rusten, het
is te vergelijken met de kleermakerszit.

-

Meditatie: is een spirituele oefening, bekend uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme. De
oefening streeft ernaar om je werkelijke zelf te benaderen en persoonlijke doeleinden te
bereiken.

-

Millennials: zijn mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. 66

-

Mindfulness: opmerkzaamheid, aandachtigheid, bewustzijn van wat je op dat moment aan
het doen bent zonder hierover te oordelen, je leeft in het hier en nu. 67
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-

Placebo kunst: Placebo kunst betekent dat het kunstwerk dat wordt getoond, volgens de
kunstenaar, geen helende elementen bezit. Ten opzichte van kunst die dit wel, volgens de
kunstenaar, bezit.68

-

Serotonine: een neurotransmitter die onder andere invloed heeft op het geheugen,
stemming, eetlust en het zelfvertrouwen. 69

-

Zijn: bij zijn hoef je niks te bereiken, je streeft niet naar een resultaat, je oordeelt niet en je
hebt geen verwachtingen. Bijvoorbeeld: bij het maken van een puzzel, het gaat om het
puzzelen, wanneer de puzzel af is, wordt deze al snel weer terug in de doos gestopt. Het zijn
is vaak van korte duur, de neiging om wat ‘nuttigs’ te doen is vaak aanwezig.70
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Interview vragen
Interview vragen voor mensen met burn-out:
Millennial gericht:
1. Hoe oud ben je?
2. Welke opleiding heb je gevolgd? En/of in welk vakgebied ben je aan het werk?
3. Heb je professionele hulp gehad?
4. Millennials zijn geboren tussen 1980 en 2000. Er zijn enkele dingen typerend voor een
millennial: millennials beginnen vaak laat met studeren maar zij verwachten wel voor hun 30e
‘’volwassen’’ met daarbij financieel alles op orde, een huis, en klaar om een gezin te starten.
Ook hebben zij last van een hoge prestatiedruk, zijn ze heel perfectionistisch, hebben vaak
faalangst en geloven dat als iets mislukt het volledig hun fout is omdat ze zelf verantwoordelijk
zijn voor al het succes en geluk in hun leven. Verder nemen ze elkaar als maatstaf (o.a. door
sociale media waarbij ze alleen de mooie kanten laten zien) en ten slotte stellen ze hoge eisen
aan zichzelf. Herken jij je hierin als millennial? Zo ja hoe?
Burn-out gericht:
5. Wanneer kreeg je een burn-out?
6. Hoe lang heeft je burn-out geduurd? Of ben je nog herstellende?
7. Hoe kwam je erachter dat je een burn-out had?
8. Wat heb je vervolgens gedaan toen je erachter kwam?
9. Indien degene professionele hulp heeft gehad: heb je onderzoek gedaan naar de soorten
therapie die er zijn?
10. Wat heeft je vooral geholpen gedurende je burn-out om te herstellen?
11. Hoe zag je alledaagse dag eruit?
Kunst gericht:
12. Het is wetenschappelijk bewezen dat het kijken naar kunst hetzelfde effect geeft als het kijken
naar iemand van wie je houdt, je hersenen geven vervolgens dopamine af als beloning,
waardoor je stressniveau ook naar beneden gaat. Denk jij dat het kijken naar kunst wat je zelf
mooi vindt, je kan helpen bij het herstel van je burn-out? En zo ja in welke vorm? En zo nee
waarom niet?
13. Zou je zelf in staat zijn geweest om naar een museum te gaan? Waarom wel, waarom niet? Of
ga je sowieso nooit heen?
14. Stel er zou een programma zijn waarbij een museum te kunst naar jou laat komen in een
bepaalde vorm (welke vorm zou je aan staan? Denk aan boekvorm, artikel, video, podcast
etc.?? Zou je hier gebruik van maken? Waarom wel, Waarom niet?
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Interview persoon 1
Samenvatting
Persoon 1 is een vrouw, 26 jaar oud, herstelt van een burn-out. Dit interview werd afgenomen op 15
maart 2020. De insteek van mijn onderzoeksverslag was toen nog gericht op herstel van een burn-out
bij millennials. Voor dit interview had ik enkele vragen voorbereid, deze staan in bijlagen.
Ik heb de opleiding commerciële economie gedaan aan de Hogeschool Van Amsterdam. En ik ben nu
beginnend ondernemer. Ik maak websites en focus me op sociale media.
Toen het niet goed met me ging kon ik me zeker vinden in de typische millennial, nu al wat minder denk
ik. Vooral het deel dat je alles tegelijkertijd wilt doen. Ik dacht ook van ik ben jong ik zou geen burn-out
moeten krijgen. Ik werkte eerst bij een mediabedrijf en daar was de prestatiedruk heel hoog. Je werkte
de pauzes door en overwerken was meer een eis dan dat het abnormaal was. Ik heb geleerd dat de
balans tussen werk en privé heel belangrijk is. Ik ben bij dit mediabedrijf weggegaan en kreeg een
andere baan maar daar werd ik ook niet gelukkig van. Vind het belangrijk dat je iets doet wat je leuk
vindt, ondanks dat het soms niet bij je opleiding past.
Mijn burn-out begon in april 2018. Ik zie mezelf nu als compleet herstelt. Ik was 6 weken thuis en daarna
was ik weer aan het werk. Het was meer een voorstadium van een burn-out, ik was er op tijd bij. Ik was
net op vakantie geweest en toen moest ik weer naar mijn werk. De dag dat ik weer moest beginnen
had ik er echt geen zin in. Ik had hele erge hoofdpijn en last van hartkloppingen. Mijn hele leven bestond
uit werk, ik deed nauwelijks meer sociale dingen. Waardoor je wereld ook kleiner wordt, ik had er geen
zin meer in en het kostte me zoveel energie. Ik heb gelijk de huisarts en mijn werk gebeld. Vervolgens
ben ik gelijk doorverwezen naar een psycholoog. Er was echt een verstoring in de balans tussen werk
en privé.
Ik heb cognitieve gedragstherapie gehad. We werkte aan de hand van schema’s: het 5G schema:
gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gevolgen en goede bedoelingen. Het ging vooral om mijn gedrag
in een bepaalde situatie, en dit te analyseren, welke gedachten gaan er door me heen, positief proberen
te kijken en vooral het relativeren van dingen. Op een gegeven moment weer opgebouwd met werken,
toen werkte ik 2x 2 uur per week. Ik heb mijn laatste sessie gehad in september. Nu af en toe nog even
bellen om te kijken of het goed gaat.
Wat bij mij echt heeft geholpen om te herstellen is de natuur, wandelen, strand, yoga, boeken lezen en
in mijn hangmat liggen. En het hielp ook dat de bedrijfsarts er echt voor me was.
Op een slechte dag kon ik wel mijn bed uit, maar het duurde heel lang voor ik aangekleed was. Ik had
nergens zin in maar ging toch wel elke dag naar buiten maar het kostte me veel energie. Op een wat
betere dag ging dit makkelijker, was ik sneller aangekleed en ging ik nog wel is naar het strand met
een vriendin, ik had meer energie.
Ik denk op zich wel dat kunst kan helpen. Bijvoorbeeld als je iets ziet wat je echt mooi vindt dat je er
dan rustig van kan worden. Ik heb zelf een muur bedekt met een foto waar ik rustig van word, het roept
ook bepaalde gelukkige herinneringen op. Ik vind wel dat kleuren altijd wel heel veel kunnen vertellen.
Ik zoiets van je bent wie je bent, je bent goed zoals je bent en jezelf leren accepteren dat het allemaal
goed is. Je moet ook niet te hoge verwachting hebben.Ik zou wel openstaan voor een programma in
het museum. Als het door mijn psycholoog zou worden aangedragen zou ik het zeker proberen. Op zo’n
moment ben je ook een beetje wanhopig want je wilt je weer goed voelen. Ik greep alles aan was ze
me aanreikte. Maar de drempel zou wel hoog zijn om ergens naar toe te gaan.
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Interview persoon 2
Samenvatting
Persoon 2 is een vrouw, 23 jaar oud, herstellende van een burn-out (ten tijde van het interview). Dit
interview werd afgenomen op 24 maart 2020. De insteek van mijn onderzoeksverslag was toen nog
gericht op herstel van een burn-out bij millennials. Voor dit interview had ik enkele vragen voorbereid,
deze staan in bijlagen.
Ik studeer cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool
voor de kunsten. Ik kan mezelf zeker in alles vinden van een typische millennial. Ik begon laat met
studeren. Ik deed eerst een half jaar de pabo, vervolgens had ik een tussenjaar en daarna ben ik aan
de Reinwardt begonnen. Ik wil later ook de klassieke huisje, boompje beestje. Maar door mijn
studieschuld geeft dat wel vertraging ben ik bang. De hoge prestatiedruk en het perfectionisme herken
ik eigenlijk op alle vlakken van mijn leven wel. Dit heeft uiteindelijke dus ook voor mijn burn-out
gezorgd. Als student verwacht je ook helemaal geen burn-out te krijgen. Je zit in de wel gezegde,
mooiste periode van je leven, dit geeft weer druk. Je bent jong en je hebt niet veel verplichtingen.
Mijn burn-out begon in december 2018 en ik beschouw mezelf nog steeds als herstellende. Ik ben er
anderhalf jaar echt uit geweest. De eerste drie maanden kon ik eigenlijk niks dan op de bank liggen,
traplopen en andere dagelijkse dingen waren serieus al te veel gevraagd. Na drie maanden ben ik echt
heel langzaam de dagelijkse dingen gaan oppakken. 1x per week de trap op kaan gelopen en later kon
ik maar liefst twee minuten fietsen naar het dorp. Zo is het langzaam gegaan tot ik in september 2019
weer met mijn studie kon beginnen, dit had ik allemaal toen stop moeten zetten. Ik begon heel
langzaam ook met mijn studie en focuste me op twee vakken die ik nog moest herkansen. Nu in maart
2020, doe ik weer fulltime studie met daarbij mijn stage en zelfs een bijbaantje in het weekend.
Mijn klachten waren eigenlijk al twee maanden aanwezig voor ik besefte dat ik een burn-out had. Ik
was ook al drie keer naar de huisarts geweest om bloed te prikken, want ik had ook last van
hartkloppingen. Er is toen een hartfilmpje gemaakt, en die zag er goed uit behalve dat mijn hart veel
te vlug ging. En toen uiteindelijk naar de cardioloog geweest, nog meer hartfilmpjes en een echo
gemaakt. En ze gaven me maar bètablokkers. Het bracht mijn hartslag omlaag, maar ik werd er heel
sloom van. Na paar weken weer terug naar huisarts want het hielp niet. De conclusie was dat het dan
mentaal lag in plaats van lichamelijk. Ik heb toen een paar gesprekken gehad met de
praktijkondersteuner, voor ik naar een echte psycholoog kon. Die wachtrijen zijn zo lang!
Ik ben toen zelf op zoek gegaan naar een psycholoog. Ik had eerst twee intakegesprekken met twee
psychologen, ene klikte niet en de andere lag te ver weg met het openbaar vervoer. Ik woonde in
Haarlem en daar vond ik een praktijk die allerlei verschillende soorten therapie gaven. Als je eenmaal
binnen was kon je makkelijk wisselen van therapie en therapeut, als die beter bij je zou passen. Maar
toen ging ik verhuizen naar Deventer om dichter bij mijn ouders te wonen. Zo begon de zoektocht naar
een psycholoog opnieuw. Uiteindelijk ben ik een basis GGZ-traject gestart met een cognitieve
gedragstherapeut. We richten ons voornamelijk op piekeren, stress, maar ook wel mijn perfectionisme
en faalangst. Ik had 23 behandelingen en uiteindelijk zou het toch een psychiater worden omdat dat
structureel beter zou passen.
Wat voor mij echt heeft geholpen om te herstellen, was dat ik thuis bij mijn ouders woonde voor een
tijdje, tussen mijn verhuizing van Haarlem naar Deventer. Ik hoefde niet te koken, de was te doen en
andere dingen. Er werd voor me gezorgd, want ik kon deze dingen letterlijk niet doen. Zoals al eerder
zei, ik lag drie maanden op de bank letterlijk.
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Die drie maanden was ook wel echt de slechte periode. Ik kon met moeite opstaan om naar het toilet
te gaan. Ik kon niet eens lezen of televisiekijken, het koste me allemaal te veel concentratie. Toen het
dus was beter ging was ik vooral spelletjes aan het spelen met mijn familie en ik kon de trap weer op
om in mijn eigen bed te slapen en een boek te lezen. Maar sociaal contact buitenshuis was te veel.
Uiteindelijk kon ik meer doen, ook weer lopen met de hond en dus fietsen. En na een half jaar klein
beetje studie erbij en pas na een jaar kon ik sociale contacten weer opzoeken en echt de deur uit gaan.
Ik merk niks anders aan mijn lijf als ik naar kunst kijk die ik mooi vind. Al helemaal niet als het op
telefoon of laptop is. Je mist dan echt die ervaring met het echte werk. Ik ben helemaal niet naar musea
of dergelijke gegaan, want ik associeerde het natuurlijk met school wegens mijn opleiding. Maar als ik
dan iets met kunst zou moeten doen is het misschien wel naar iets luisteren. Lezen en iets doen is dat
misschien toch te vermoeiend en eist te veel concentratie.
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Interview persoon 3
Samenvatting
Persoon 3 is een man, 39 jaar oud, herstellende van een burn-out (ten tijde van het interview). Dit
interview werd afgenomen op 2 april 2020. De insteek van mijn onderzoeksverslag was toen nog
gericht op herstel van een burn-out bij millennials. Voor dit interview had ik enkele vragen voorbereid,
deze staan in bijlagen.
Ik heb aardwetenschappen gestuurd aan de Universiteit van Utrecht en ben nu werkzaam bij het
ingenieursbureau Arcadis. Ik kan me zeker vinden in de ‘typische millennial’. Ik kan me sowieso vinden
in de prestatiedruk maar dan vooral extern. Ik vond het heel belangrijk wat andere van mij vonden.
Maar wanneer ben ik nou zelf tevreden en gelukkig? Als ik terugkijk naar hoe alles is verlopen en dan
zie ik dat ik vooral last heb gehad van de prestatiedruk. Ik was voetbal aanvoerder, ik was teamleider
op mijn werk, ik was erg autonoom bezig. Dat bracht veel druk met zich mee. Daarbij ben ik de helft
van een eeneiige tweeling. Wij hebben alles samengedaan tot ons 24e. Maar toen hebben we wel
gezegd we gaan allebei ander werk zoeken. We hebben elkaar zeker wel uitgedaagd, je wilt ook niet
minder zijn dan je tweelingbroer maar je wilt je wel onderscheiden. Pas vanaf onze 24e zijn we ons
allebei gaan afvragen wie we nou zijn en hoe we ons als individu voelen.
Het eerste signaal voor mijn burn-out kwam in oktober 2018. En ik beschouw mezelf nog als
herstellende. Op een vrijdagochtend voor ik naar mijn werk toe moest voelde ik me zo ontzettend
vermoeid, ik voelde me niet veilig om in de auto te stappen. Ik besloot om de ochtend thuis te werken.
Maar boven achter de laptop wist ik niet meer hoe ik moest gaan typen. De nacht erop werd ik midden
in de nacht wakker met hartkloppingen. Vervolgens ben ik naar de spoedeisende hulp gegaan, maar ik
bleek lichamelijk gezond te zijn. Conclusie was dat het me toch allemaal even te veel werd, ik dreef ook
af van wie ik wilde zijn. Het heeft zo’n anderhalf jaar geduurd. Ik ben wel naar een psycholoog gegaan
en daar loop ik nu nog steeds. Ik zat een half jaar thuis toen weer werk gaan opbouwen met een coach.
We probeerde de oorzaak te gaan achterhalen. In de zomer van 2019 was ik weer terug bij vier dagen
per week werken, maar toen ging het weer fout en was ik weer terug bij af. Daarbij kreeg ik een
depressie eind 2019. Het ging ook niet helemaal goed in mijn relatie, ik heb een vrouw en twee
kinderen. We besloten een nieuwe start te proberen te maken. Ik stopte met teamleider zijn, ik werd er
niet blij van. Nu werk ik vier dagen van drie uur. Maar de druk komt er wel op dat ik in mijn 2e ziektejaar
zit en dan moet je eigenlijk weer op je normale werkzaamheden zitten. En indien je dat niet zit, moet je
gaan nadenken wat je anders wilt en in het extreme geval een nieuwe baan vinden.
De therapie bestond voornamelijk uit gewoon gesprekken voeren. We hadden het voornamelijk over
emoties en oorzaken. Het ging niet alleen over mijn burn-out maar ook over mijn relatie. Elk mens is in
basis op zoek naar verbinding, ook in relatie met je partner. Iedereen wil verbondenheid voelen. En dan
vraag je je af waarom een relatie moeizaam verloopt, maar de oorzaak is vaak angst.
In mijn geval kwam ik erachter dat thuis een grote stressfactor was. Die stressfactor heb ik moeten
uitschakelen. Daarnaast denk ik dat het zelfkennis, meer mezelf kon zijn ook heeft geholpen. En ook
juist rust en harmonie.
Op een slechte dag voelde ik me echt wel depressief, en lag ik huilend op de bank. Ik was niet suïcidaal
maar wel ontzettend uitzichtloos. Ik sliep ook slecht, ik maakte wel gebruik van een lichte slaappil, nog
steeds. Ik heb wel echt meer begrip gekregen voor de mensen die met een depressie leven. Als ik een
wat betere dag had dan ging ik na waar ik dankbaar voor was op die dag, en die dingen zijn er echt
ook op de donkere dagen. Dat je bijvoorbeeld buiten loopt en het prachtig weer was, ik kon me volledig
ontspannen. Maar soms focuste ik me te veel op mijn hartslag en vroeg ik me af; heb ik nog stress en
hoe voel ik me? In het begin had ik wel last van paniekaanvallen, vooral na die ene nacht. Ik kon ook
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niet eens 500 meter lopen op mijn kinderen naar school te brengen. Terwijl ik altijd sportief was en zo
5 km kon wandelen. In de meeste gevallen kon ik best nog wel wat doen. Maar ik moest vooral weg
zijn van prikkels. In het begin van het jaar ben ik ook bewust vier tot zes weken in een Bed en Breakfast
gebleven, als ik thuisbleef ging het me nooit lukken.
Ik merkte juist dat ik tijdens mijn burn-out meer naar kunst toe trok. Ik zat midden in een slechte periode
en ik verbleef bij mijn broer. Hij vroeg waar ik zit in had en toen stelde hij voor om naar museum
Fundatie te gaan in Zwolle. Ik liep er in alle rust met verwondering rond. Er heerst een bepaalde kalmte,
met best typerende mensen. Nu ligt het natuurlijk allemaal even stil. Maar ik ben vervolgens ook zelf
gaan tekenen en ik wil ook workshops gaan volgen hierin. Er is nu ruimte voor een artistieke kant. In
het museum gaf het kijken naar kunst zeker rust voor mij. Schilderijen konden me best raken en zelfs
ontroeren. En daarbij was ik erg gevoelig voor prikkels en een rustig museum vond ik wel heel fijn.
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Interview persoon 4
Samenvatting
Persoon 4 is een man, 26 jaar oud. Deze persoon heeft geen burn-out gehad, maar raakte wel enig tijd
overspannen en ervaart de druk van het millennial zijn in deze maatschappij van vandaag. Dit interview
werd afgenomen op 15 april 2020. De insteek van mijn onderzoeksverslag was toen nog gericht op
herstel van een burn-out bij millennials. Voor dit interview had ik enkele vragen voorbereid, deze staan
in bijlagen. Deze vragen hield ik erbij als voorbeeld omdat deze persoon geen burn-out heeft gehad.
Ik heb piano gestuurd in New York. Ik ben echt van het ondernemen in de muziek, ik houd van
componeren. Toen ik terugkwam naar Nederland kwam ik heel lastig aan de bak. In de muziekwereld
moet je het echt van je connecties en je netwerk hebben. De verwachting lag echt dat als je een goed
papiertje hebt, je er dan wel komt maar dat viel zwaar tegen.
Mijn nu ex-vriendin, woonde nog in New York en dus ik ben in 2018 nog een keer teruggegaan. En
daarna heb ik me echt weer in Nederland gevestigd. Ik kreeg een appartement in Amsterdam en kreeg
een baan bij een pianoschool waar ik les mocht geven. Soms deed ik er wel een optreden bij maar ik
zat qua financiën wel erg krap. In januari 2020 ben ik gestopt met lesgeven en wilde ik gaan reizen. Ik
vond dit een lastige beslissing en was er ook echt wel angstig om. Ik ben nog in Portugal en Spanje
geweest en ik had nog wat optredens op de agenda staan. Maar ja toen kwam Covid-19.
Ik herken mezelf zeker in een millennial. Vooral het gedeelte van als het fout loopt, dit mijn eigen
verantwoordelijkheid is. Vooral in je twintigste levensjaren, dit horen de beste jaren van je leven te zijn.
En als het dan fout gaat… Ik kwam in een slechte periode terecht naar aanleiding van een conflict met
een andere tekstschrijver. Ik voelde dat ik het fout had gedaan en had veel schuldgevoel naar mezelf.
Maar ik dacht ook na hoe ik op een andere manier kon reageren, het volledige beeld te zien en ook over
mijn opvoeding en aangeleerde normen en waarden. Als iemand zo vervelend tegen je doet, waarom
doen zij dat? Ik werd heel bewust van hoe ik mezelf gedroeg en hoe ik mezelf wilde gedragen. Ik wilde
van mijn patronen af. Wie ben ik en wie zijn anderen? Dat vroeg ik mezelf vaak af. Ouderen in mijn
omgeving waren vaak van je moet gewoon geld verdienen, ook al doe je iets wat je niet leuk vindt.
Iedereen heeft altijd overal wel een mening erover. En deze meningen worden ook makkelijk verspreid
via sociale media. En op sociale media laat iedereen natuurlijk zijn beste kant zien. Dit zorgt ervoor dat
je het idee kan krijgen dat je er helemaal alleen voor staat. En dan ga je jezelf weer dingen verwijten.
Ik vind dit alles ook geen individueel probleem maar een maatschappelijke.
Ik was veel bezig met hard werken, en ergens waardering uit willen halen. Ik stopte er ook alle aandacht
in. Ik had geen andere hobby’s dan muziek, nu wel. Maar waarom heb je waardering nodig? Ik had 2.5
jaar lang erg hard gewerkt aan een stuk, en ik kreeg toen een slechte recensie. Ik was er kapot van. Al
mijn tijd en geld zat erin. Dat een slechte recensie het dan gelijk zo kan verpesten. Ik wilde daarna ook
geen noot meer schrijven. Ik voelde me zo ondergewaardeerd. Zoveel tijd aanbesteed en niemand
begrijpt wat je eigenlijk doet. Ik schrijf nu nog wel muziek maar wil er niet meer betaald voor krijgen.
Ik vind het naar om daar afhankelijk van te zijn en afhankelijk te zijn van andermans waardering.
Ik ben afgelopen half jaar echt in een dal gekomen, maar ze zeggen niet voor niets, je komt er altijd
beter uit. Ik heb toen hulp gezocht bij een psycholoog in Amsterdam. Zij was echt heel goed. Ik ben
dingen gaan doen die ik anders nooit voor ogen had. Ik heb ook veel de natuur opgezocht. Ik leerde ook
te accepteren dat sommige plannen niet doorgaan of anders lopen dan gepland.
Dat clichébeeld over artiesten en kunstenaars vind ik zo naar. Alsof ze echt altijd depressief en arm
zijn… Ik haat die labels, daar wilde ik niet meer aan voldoen. Dus ik heb een tijdje bij de Jumbo gewerkt.
Iets wat ik anders nooit zou doen. Het was gewoon gezellig met collega’s vakkenvullen. Lesgeven is
leuk en je bent altijd met kinderen bezig, maar zij kijken ook weer zo tegen je op. Ik ben ook antikraak
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gaan wonen, was een hele impulsieve actie. Je kan er natuurlijk altijd uitgezet worden. De vraag was
ga ik voor zekerheid of verandering.
Op dit moment heb ik wel weer inspiratie om muziek te schrijven maar ook een roman waar ik nu mee
bezig ben. Het lastige met kunst is dat het voor de makers vooral gaat om het presteren. Terwijl juist
kunst een spiegel kan zijn voor die problematiek van de maatschappij. Ik denk dat als we weer vrij
kunnen zijn en pijn, depressieve gevoelens weer deel mogen maken en een plek hebben in de
maatschappij, dat het iets heel genezend kan hebben. Iedereen is tegenwoordig ook wel heel gevoelig,
dit vind ik heel mooi. Maar dit heeft ook weer een effect van hoe andere mensen jou zien.

36

Interview persoon 5
Persoon 5 is een vrouw, 25 jaar oud, herstelt van een burn-out. Dit interview werd afgenomen op 5
oktober 2020. De insteek van mijn onderzoeksverslag was toen nog gericht op herstel van een burnout bij millennials. Voor dit interview had ik enkele vragen voorbereid, deze staan in bijlagen.
Ik ben 25 jaar oud en ik heb mijn bachelor in kunstgeschiedenis specifiek hedendaagse en moderne
kunst. Op dit moment ben ik bezig met de master kunstgeschiedenis voor de conservatoren opleiding.
Ik heb hulp gehad van de praktijkondersteuner daar ben ik best vaak naar toe geweest. Omdat mijn
herstel eerst fysiek moest zijn omdat ik zo oververmoeid was moest ik letterlijk uitzieken en dit eerst
herstellen en daarna misschien nog psychologische ondersteuning. Uiteindelijk niet nog meer
psychologische hulp gehad omdat ik mezelf best goed door heb en ken. En ik heb ook geen trauma’s
over andere dingen. Ik heb wel een coach benaderd en daar heb ik nu twee sessies gehad.
In april 2019 was punt dat ik thuis kwam te zitten. Ik moest presenteren en toen moest ik huilen voor
de klas en kreeg ik een paniekaanval. Dat was het keerpunt. Er waren daarvoor al een jaar lang signalen
aanwezig. Ik was een jaar naar Italië, ik sliep daar 2 uur per nacht. Problemen met slapen was ook wel
mijn grootste probleem. Ik ging daarheen om een taalcursus te volgen maar ik merkte dat ik veel meer
behoefte had aan vakantie en ontspanning. Toen ben ik daar met cursus gestopt en heb mijn
collegegeld gebruikt om daar verder rond te reizen. En daarna begon ik aan mijn master, die ik nu dus
nog steeds doe. Bij de master moet je cum laude staan al wil je in die conservatoren opleiding terecht
komen. En ik merkte (weet ik nu achteraf) dat ik al zo hoog zat in mijn stress en ik had weinig reserves.
Toen kreeg ik nog die prestatiedruk erbij en ging ik alles uitstellen en had gigantische paniek en ging ik
echt totaal onderpresteren. En toen was het klaar.
De dag dat ik dus die paniekaanval had voor de klas, heb ik gelijk de huisarts gebeld. Ik kon de volgende
dag al terecht. Ik zat er diep erdoorheen. Ik heb niet per se een nare ervaring gehad maar dingen sluipen
er langzaam in. Ik was uit het oog verloren wie ik ben, waar ik blij van word, wat mijn passies en
drijfveren zijn en vooral mee bezig met wat ik vond en dacht wat je moet zijn en doen op mijn leeftijd
en wat ik dus om me heen zag. Ik had een jaar club en studenten vereniging en iedereen was met z'n
carrière bezig. Ik ben ook hoog gevoelig en was dus totaal overprikkeld en ik had mijn eigen waardes
uit het oog verloren en ben dingen vanuit de verkeerde motivaties gaan doen. Als je dan veel stress
ervaart, en dat heb ik nu geleerd, dan raak je uit het oog wat belangrijk is en wordt alles belangrijk.
Dus ik kon ook nergens meer van denken het is wel goed zo, nee alles moest perfect zijn.
Ik ben onwijs perfectionistisch tot het op een gegeven moment dus niet meer kon volhouden want de
lat lag heel hoog. En dan ging ik ervoor weglopen en dat geeft dan een soort sneeuwbaleffect. Dus niet
trauma gerelateerd of iets maar echt een ophoping van alles en dingen als onzekerheid en anders
voelen dan het ‘normaal’ maar wel daarin willen meegaan. Alles komt allemaal als een boemerang
terug. Ik vergelijk mezelf niet bewust met andere, ik vond juist wel leuk dat ik was anders deed. Want
mijn vriendinnetjes studeren allemaal rechten of psychologie. En ik kunst, dus mensen vonden mij altijd
al wat theatraler en dat vond ik eigenlijk altijd wel grappig. Maar je het gaat toch onbewust beetje
tegen elkaar gaat opboksen en succes en goeie cijfers bespreken en wat je allemaal behaald hebt.
Ik heb een bloedhekel aan sociale media en heb een tijd geleden ook mijn Instagram verwijderd en ik
heb ook een tijdje alleen een Nokia gehad omdat ik gewoon even geen smartphone wilde hebben. Dat
hield ik niet lang vol omdat er toch over WhatsApp zoveel besproken wordt en je internetbankieren en
met de reisplanner. Je bent er tegenwoordig zo afhankelijk van die telefoon. Ik heb hem nu wel weer
terug en dat vind ik wel vervelend, want ik ben best verslavingsgevoelig met mijn telefoon.
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Maar ik merkte wel, iedereen plaatst op Instagram alleen de goede momenten. Dus ik heb niet het idee
dat ik bewust me slecht voelde en dat ik dacht dat andere het beter hadden. Maar ik had wel het idee
dat het alles iedereen allemaal heel makkelijk afging. En dat er geen ruimte was voor als het minder
gaat en dat werd dan ook zeker niet gedeeld. Het voelt wel alsof waar je je voor moet schamen.
Iedereen vraagt altijd ‘hey alles goed?’ en iedereen heeft het dan over de succesvolle dingen die je hebt
behaald. En dat het lekker gaat met dit en dit alsof alle mindere en slechtere dingen er niet bij horen.
En dat is super oppervlakkig.
Ik heb mezelf niet bewust gemeten met anderen maar het heeft ook zeker niet geholpen. De sociale
competitie was voor mij ook echt een dingetje. Ik had een jaarclub met veertien mensen en een hechte
vriendengroep met acht meiden al vanaf de middelbare school. Allemaal knappe vrouwen, super
sociaal en altijd met alles van elkaar op de hoogte. En ik ben ook nog is de praatpaal van iedereen en
kon me daar ook niet echt goed voor afsluiten. Is natuurlijk fijn dat je er voor iedereen kan zijn maar
dan moet je ook op de hoogte zijn van alles en als je een keer wat bent vergeten bent... Meiden kunnen
zo op elkaar letten en dan ook op deze leeftijd. Die meisjes cultuur van de beste vriendin zijn, het
begeerde meisje, de meeste likes, de mooiste kleren en dat heeft bij mij ook een rol gespeeld nog wel
meer dan sociale media bijvoorbeeld. Ik was 23 jaar toen ik mijn klachten kreeg en 24 jaar toen echt
de klap kwam. Mijn vriendinnen waren ook natuurlijk allemaal zoekende en iedereen vergelijkt zichzelf
met de ander en projecteert zichzelf op de ander.
Werk is eigenlijk ook maar een manier om geld te verdienen. Religie bestaat nu bijna niet meer en ik
denk dat mensen steeds meer betekenis en de zin van het leven zoeken in hun werk. Daar ligt mijn hart
en dat geeft me richting aan en dat pad moet ik volgen. En dan leg je zoveel druk op wat jou in je
levensonderhoud moet voorzien. Denk echt dat dit een generatie dingetje is omdat we meer op onszelf
staan aangewezen en minder die community kennen zoals bijvoorbeeld met religie. Van je hobby je
werk maken vind ik eng. Straks ga je het niet meer leuk vinden omdat er dan druk bij komt kijken omdat
het je wel moet voorzien. Werk blijft een moetje. En je werk moet je tegenwoordig identificeren in onze
generatie.
Ik was erg fysiek ontregelt met mijn burn-out waardoor ook mentaal ontregeld was. Ik ben van nature
een heel vrolijk en optimistisch persoon. Op het diepste punt sliep ik niet meer of maximaal 2 uur per
nacht. Het was echt vreselijk. Als je niet meer slaapt schieten al je stress levels omhoog en je adrenaline.
Je grip op wat reëel is wordt steeds minder en daardoor werd ik heel paniekerig en dacht ik dat ik gek
werd. Ik moest veel huilen en was kwaad en gefrustreerd, ik begreep niet wat er gebeurde met mijn
lichaam. En toen ging ik er mentaal wel aan lijden dat ik me zo gefrustreerd voelde en zo ver verwijderd
was van mezelf. Ik kon me niet meer herinneren wanneer ik voor laatst dichtbij mezelf voelde. Lichaam
en geest zijn zo erg met elkaar verbonden. Dat heb ik ook echt geleerd nu, en hielp ook bij mijn herstel.
Lijf en geest zijn echt één. Al mijn mentale klachten waren verbonden met mijn stress systeem, die op
hol was geslagen.
In een super prikkelbaar bestaan zoals nu hebben we slaap meer nodig dan ooit, denk ik, om op te
laden. Internet gaat ook zo snel en had gelezen dat onze geest evolutionair gezien het nog helemaal
niet kan bijbenen. Je geest kan al die prikkels nog niet verwerken.
Met mijn burn-out had ik overal de stekker uit getrokken. Toen ben ik begonnen met heel mindful alles
doen. Dus alles moest stapje voor stapje en ik moest van elke minuscule activiteit al uitrusten. Zodat
mijn lichaam leerde dat het niet telkens aan hoefde te staan. Ik moest die uit knop opnieuw gaan
trainen. Opstaan vond ik het lastigst. Dan had ik weinig en slecht geslapen en dan werd ik wakker en
was ik echt hyperalert. Ik werd met een hartslag van 120 wakker. Ik moest na het douche en ontbijten
al gewoon gaan liggen. En dan een uur en daarna mocht ik weer iets anders doen. Dan deed ik yoga of
ik ging wandelen. Soms mocht ik wel iets kijken maar niet te veel want dat is weer belastend is voor je
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geest. Ik mocht ook alleen maar kinderboeken lezen. Die informatie had mijn geest al een keer gelezen
dus dat was vertrouwd en dan hoefde het niet te hard te werken en had het ook geen heftige plot twist
om te verwerken. Ik deed echt heel weinig. Ik was ook bij mijn ouders zodat ik niet voor mezelf hoefde
te koken etc. ‘s Avonds ook weer wandelen en soms wat kijken en met de kat spelen. Ik zag ook geen
andere mensen. Mijn tante is yogadocent en via een website volgde ik yogalessen.
Mijn moeder is Boeddhist en ik ben ook veel met haar gaan mediteren. Ik vond het fijn maar wel
confronterend. In begin kon ik het echt nog niet want dan was ik te moe. Mediteren bestond bij ons
echt in stilte zitten en focussen op je ademhaling. Mijn vader is ook kunstenaar en schildert letterlijk
hele dag en soms kon ik me daar ook lekker bij aansluiten.
Ik heb wel heel lang gewacht om naar een museum te gaan, niet per se wegens de prikkels van een
museum, maar kunst was mijn ding. En mijn zintuigen waren zo overprikkeld, ik vond nergens meer
wat van, ik voelde er niks meer bij. Ik had het idee dat ik overal iets intelligents van moest opmerken
maar ik vond helemaal niks. Ik vond het zo confronterend voor mezelf dat het een bevestiging was dat
ik het echt helemaal kwijt was. Ik kon niet naar een museum wegens mijn studie maar ook omdat ik
die hele connecties kwijt was met kunst die ik altijd had. Verder in het herstel begon ik het wel weer
prettig te vinden om ergens heen te gaan. Ik ben naar Groninger Museum gegaan, ik kom ook uit
Groningen. En een paar musea in Amsterdam, wel allemaal kunstmusea.
Ik denk dat een museum best een fijne plek kan zijn om dingen te leren, mits het rustige plekken zijn.
En fijn als je zoiets in je eentje kan volgen niet afhankelijk bent van een groep. Maar misschien ook wel.
Stel het is best leeg en je komt bij een tentoonstelling die niet te veel prikkels heeft en/of flitsende
dingen. Dan kan je een oefening doen van: ik sta hier op de grond, wat zie ik? Waar valt mijn blik als
eerst op en wat doet dat met me? Ik denk dat het je in het hier en nu kan brengen, even met wat anders
bezig zijn. Het gaat buiten jezelf om. Mooie dingen zien, doet je gemoed goed. En creativiteit van
andere kan therapeutisch werken. Ik denk eigenlijk wel dat als je koppelt met mindfulness en die tools
hebt. Je er even uit kan zijn zonder dat je overweldigd wordt door eruit te zijn.
Als je iets wilt doen met een fysiek persoon, dan niet dat iemand telkens naast je staat want anders
komt misschien die prestatiedruk naar boven. Het moet wel een hele veilige plek zijn, niet bekeken
voelen en waar je je tijd mag nemen, je brein met iets anders bezig laten zijn. Ik heb geleerd dat het
belangrijk is om je hersenen op verschillende manieren te laten werken op een dag. Als je hele dag
achter computer hebt gezeten is het goed om iets fysieks te doen of iets creatiefs. Je hoeft een
kunstwerk niet te begrijpen, een werk geeft je wat het geeft. Kunst kijken met zelfcompassie, ik denk
dat je daar best veel van kan leren.
Ik kreeg de tip om ook te gaan schrijven en kleuren. Niet die prestatiedruk, niet dat er iets af moet,
waar het je toe staat om een oefeningen eindeloos te herhalen of juist wel meerdere oefeningen, wat
jij fijn vindt op dat moment.
Kennis van werk lijkt me niet nodig maar wel als optie om te raadplegen. In een tentoonstelling zijn er
wel altijd zaalteksten en andere informatie. Het moet in dienst staan van het publiek en je herstel en
niet van een museum. Je museum moet worden ervaren als een veilige plek en niet waar je een verhaal
moet leren. Het is een andere manier waarop je je museum aanbiedt. En misschien gebeurt het wel
onbewust maar juist daar bewust van zijn als museum lijkt me waardevol. Kunst wordt zo vaak als
therapie gemaakt en dat het dan niet daarvoor wordt gebruikt vind ik heel raar.
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Interview Jolien Posthumus
Samenvatting diverse gesprekken Jolien Posthumus
Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | mindfulness en projecten) is Trainer Mindfulness Based
Programs en cultuur- en welzijnssector. Zij is hoogste graad (cat.1) geregistreerd Mindfulnesstrainer
MBSR/MBCT en ze werkt graag actief rondom mindfulness, cultuur, welzijn en diversiteit. April 2020
verscheen haar boek 'Mindfulness in het veld van aandacht'.
Ik ben 2.5 jaar als freelancer eventmanager deel geweest van het eventteam van het Van Gogh
Museum in Amsterdam en dacht daar al vaak over Mindfulness in het Museum. Ik heb ook wel eens
met afdeling educatie gesproken, zij waren erg nieuwsgierig naar mindfulness en de toepasbaarheid
van mindfulness in het museum. Het verhaal van Vincent gaat uiteraard ook over Health en
Wellbeing, dus hoe kan het ook anders dat ik getrigger werd?
Mindfulness en kunst kunnen beide een positief effect hebben op onze lichamelijke- en mentale
welzijn. Beide bieden ons een ander perspectief en nodigen uit buiten eigen kaders en gebaande
paden te stappen. Beide raken, roeren en nodigen uit tot zelfonderzoek en reflectie. Ze kunnen stress
verlagend werken, bevorderden zelfontwikkeling en helpt ons anders tot angst, negatieve emoties en
gedachten te verhouden. Musea bieden een toegankelijke ruimte beiden samen te brengen, om
mindfulness te beoefenen door te kijken naar kunst. Door de groepssetting ervaren we gedeelde
menselijkheid, Common Humanity, hoe jong of oud je ook bent, welke naam je ook draagt, waar je
ook vandaan komt, hoe je er ook uitziet of waar je ook in gelooft.
Er zijn enkele andere leermethoden te vinden in de museale wereld, die je op een andere, interactieve
manier naar kunst laten kijken, in plaats van een historisch oogpunt; Slow Looking, Visual Thinking
Strategies, Visible Thinking en Art based learning. Deze bevatten enkele aspecten van die vaak als
mindfulness herkend menen te worden, echter beoefen we actief een houding en vaardigheid. Binnen
mindfulness cultiveren we de bereidheid èn de vaardigheid om bij elke situatie en elke ervaring
aanwezig te zijn met open interesse, mildheid en zorgzaamheid. Kunst is een krachtig middel om
mindfulness te beoefenen en te cultiveren.
Mindfulness-based Programs (zoals MBSR en MBCT) zijn gebaseerd op een samenkomen van
contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie,
neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs. Deze programma’s dragen bij aan het niet-oordelen, om
te zijn ipv te doen en om met interesse aanwezig te blijven bij elke ervaring. Je leert je minder te
identificeren met opkomende lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten. Het adequaat
kunnen begeleiden van Mindfulness-based Programs is een vak: het vak van mindfulnesstrainer. Wat
iedereen merkt als hij/zij/hun de ogen sluiten, is dat het hoofd nog lekker verder klets bijvoorbeeld. Dat
de gedachten niet stilvallen. Wanneer er geen trainer aanwezig is om dit kundig te ondervangen, kan
bij de beoefenaar het idee ontstaan dat hij/zij/hun het niet kan. Of komt andere uitdagingen tegen die
gekwalificeerde trainer kan ondervangen en begeleiden. Dit is een belangrijk gegeven bij de
vormgeving van een programma.
Het Mindfulness Based Stress Reductie programma duurt acht weken en deze tijd hebben we ook echt
nodig om de vaardigheid mindfulness een beetje onder de knie te krijgen. Het is belangrijk dit in
gedachte te houden bij het vormgeven van het programma, een workshop is meer een kennismaking
en geen vervanging voor de officiële training. Mindfulness staat voor een kwaliteit van aandacht, een
manier van omgaan met wat zich aandient. Het is het tegenovergestelde van leven op de automatische
piloot, van in de waan van de dag leven. We houden even op met wat we bezig waren en kijken we met
een open aandacht naar wat er is. In plaats van op de automatische piloot te reageren wanneer een
fijne, lastige of stressvolle situatie ontstaat, creëer je een moment om van een afstand te kunnen kijken
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wat de situatie met je doet en van je vraagt. Dit is nog zo makkelijk niet, en het is van belang dat dit op
deskundige en professionele wijze begeleid wordt.
Het adequaat kunnen begeleiden van Mindfulness-based Programs is een vak. Een trainer is opgeleid
de oefening begeleiden, enquiry, educatie vaardig aan te bieden en een leersetting bieden die veilig is
op gebied van screening, begrenzing, (na-)zorg. Ook dient een training zich blijvend verdiepen en
ontwikkelen in hun vak: in de breedte, in de diepte en in al zijn diversiteit.
• afgeronde door ministerie OCW erkende opleiding op HBO -of WO- bachelor niveau
• grondige theoretische achtergrond omtrent wetenschappelijk onderzoek
• en hoe deze te behandelen
• het leraarschap: de educatieve thema’s van de training
• de boeddhistische en westerse psychologie
• het leren kennen van andere Mindfulness-Based Applicaties (MBA's): programma's op
gebieden als gezondheid(-szorg), opvoeding en onderwijs, werk en leiderschap.
Veiligheid is echt een sleutel element is bij een mindfulness groepsprogramma. Een mindfulnesstrainer
wordt ook opgeleid om die veiligheid te creëren, een historicus of een rondleider kan een groep
uiteraard begeleiden maar is niet op dezelfde wijze opgeleid.
Met mindfulness als hype, willen velen mindfulness op dit moment erg toegankelijk en behapbaar
maken zodat het beschikbaar is voor iedereen. En dit gebeurt dan vaak als er geen professional bij
betrokken wordt. Maar mindfulness is echt een protocollair en wetenschappelijke benaderde training.
Het is erg belangrijk om de essentie van mindfulness erin te houden en het niet te verbuigen naar iets
makkelijks. Dat kan wel, maar dan is het simpel weg geen mindfulness meer. Je moet goed bedenken
wat je doel van je programma is, wat wil je ermee bereiken? Als je alleen nieuwsgierigheid naar
mindfulness wilt opwekken, kan je het alweer heel anders benaderen dan dat je de essentie van
mindfulness wilt geven.
Het is mogelijk aspecten uit de MBP’s in musea aan te bieden als losse oefeningen en geschikt deze te
implementeren binnen bredere Health & Wellbeing programma’s. Ik zie dan ook echt fantastische
mogelijkheden voor de toepasbaarheid van mindfulness in het museum in (educatieve) programma’s
of.
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Interview Peter Thissen
Gesprek met Peter Thissen, kunsthistoricus, mindfulness rondleider bij Boijmans van Beuningen in
Rotterdam
3 november 2020.
Ik heb ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet
onderwijs. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan maar ben ook directeur geweest van een basisschool.
Ik bevond me in allerlei settingen in het onderwijs. Op een gegeven moment merkte ik dat de drang om
het over kunst hebben in de klas, steeds groter werd. Ik ging vaak met de kinderen naar kunst kijken en
als het even kon nam ik ze mee naar musea, balletuitvoeringen enz.
Ik ben daarna kunstgeschiedenis gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht en heb mijn master
behaald. En daarmee ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Ik heb veel gewerkt voor museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam en toen is de bal gaan rollen. Naast het feit dat ik geïnteresseerd ben ik
kunst ben ik ook geïnteresseerd in de werking van kunst. Ik beoefen mindfulness en mag dit ook geven.
Door de combinatie van mijn affiniteit voor kunst, vooral modern en hedendaags, en spiritualiteit en
bewustheid training, kon ik voor mezelf benoemen wat ik zocht in kunst en wat mij raakte. Zo gaat het
soms in het leven, zo valt de munt op een rare manier. Als je gaat studeren gaat het altijd over kunst
en kennis zoals; stromingen, duidingen en tijdsgeest maar niet over dit soort onderwerpen.
Op een gegeven moment kwam er een van de educatie afdeling die het idee had om yoga op zaal te
doen. Zij zocht naar de combinatie van yoga en kunst, dit leek mij wel interessant dus ik deed mee.
Maar ik had al snel in de gaten dat dit nergens op sloeg. Want het doen van yoga is een heel ding op
zich en dan moet je ook nog de kunst erbij betrekken, onmogelijk. Toen zei ik tegen de afdeling educatie
volgens mij is het handiger om mindfulness en kunst te combineren. Ik begon vervolgens met het geven
van mijn eerste workshop, voor familie, vrienden en collega’s. Het was echt nog een proef, en
ondervond tijdens wat werkte en wat niet. Met behulp van mijn ervaring met lesgeven, kunsthistorische
achtergrond, yoga en mindfulness trainingen kwam er een mooie workshop uit. Ik probeerde mensen
eerst bij zichzelf te brengen en dan naar de kunst. Zelfs mijn collega’s die de kunstwerken al zo vaak
hadden gezien, zeiden dat ze ze nog nooit écht hadden gezien tot nu. ‘’Ik ken dit werk al heel lang maar
nu heb ik het pas echt gezien’’. Dit was voor mij een teken dat dit een goed iets is.
Vervolgens kreeg ik de mogelijkheid om 1x per maand deze workshop te geven. De mensen die kwamen
waren erg enthousiast en kwamen de volgende keer met hun vrienden en familie terug. Het groeide uit
tot een zondagochtend ritueel en werd ook steeds groter en groter. Vervolgens heb ik het ook voor de
Vrije Academie opgezet in Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Het laatste wat ik heb gedaan is met Art
Rocks, dit is een stichting die jongeren, sing & songwriters, muzikanten en rappers met kunst in contact
willen brengen. En het was echt een eer om met die jongeren te werken. Ik ging van Amsterdam naar
Maastricht, tot Leeuwarden en Apeldoorn. En het enige wat ik eigenlijk doe is mindful naar kunst kijken,
en dit slaat enorm aan.
Zo heb ik ontwikkeld dat kunst niet primair een beroep doet op je ratio maar ook op je lichamelijke
gewaarwording. Van kijken naar zien, is al een gegeven die elk museum meebrengt. Ik heb er nog een
derde aan toegevoegd: kijken naar zien naar gewaar zijn. Kunst speelt zich niet buiten jezelf af maar
binnenin. Door middel van kunst kun je je lichaamssensatie waarnemen. Je lichaamssensatie gaat op
een gegeven moment een verband aan met kunstwerk; het kunstwerk en jij worden één. Kunst krijgt
hier pas echt een functie. Dit leidt ook tot allerlei reacties van mensen, van verbazing tot ontroering.
Mijn rol hierbij is dan om bewust te worden van deze reactie. Als er een lichamelijke reactie teweeg
wordt gebracht, is het mijn taak om mensen hier bewust van te maken. Er komt ook altijd een
meditatiemoment voor in mijn workshops. Maar het eerste is dus dat je bewust bent van je lichaam,
van je ademhaling en van alles wat er in je afspeelt bewust of onderbewust. Op dat moment kan ik ook
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met de mensen naar een bewustzijnstoestand gaan en ze laten zien dat kijken ook een lichamelijke
activiteit is. We nemen kijken erg voor lief. Maar als je dit onder de loep neemt en wat er eigenlijk
afspeelt in je ogen, dan kan je pas echt naar kunst kijken.
In feite is kunst een communicatievorm van het gevoel. Het is een taal en die taal vraagt sensitiviteit.
Wij hebben alleen altijd last van dat we kunst willen begrijpen. En daarmee zitten we erg in ons hoofd
en oordelen we. Als we die barrière voorbij bent dan kan kunst pas echt gaan werken.
De mensen in de workshop kiezen niet een kunstwerk uit, ze laten het kunstwerk hen kiezen. Ik vraag
altijd of de mensen kunnen rondlopen en kijken wat hun aandacht trekt. Hoe cryptisch en zweverig het
ook klinkt, het werkt bij veel mensen.
Ik geef zelf niet de concrete 8-weekse mindfulnesstraining. Ik heb het in mijn werk meer over het
fenomeen van kijken. Zoals we het al eerder over kijken hadden, we nemen het voor lief. Terwijl het
verbazingwekkend kan zijn over wat er in je ogen afspelen en de reactie die het teweeg brengt. Ik vind
kijken naar wat er wezenlijk in het moment bij je afspeelt interessanter om mee te werken dat het
stapsgewijze mindfulness proces. Ik gebruik wel werkvormen uit de training maar richt me meer op het
kijken.
Vele musea en andere instellingen zijn nog erg zoekende tussen educatie, kunst en het stuk over
bewustwording. Er zijn ook onwijs veel vooroordelen over mindfulness. Mensen vinden het maar
zweverig onwennig en niet hip. Terwijl het juist een gouden kans is om wat met je collectie te doen. Wij
willen mindfulness rationaliseren in vorm, en dat is eigenlijk best heel lastig. Musea zijn eigenlijk een
instituut die hun eigen bestaansrecht moeten motiveren naar de subsidieverstrekker, en dat is eigenlijk
iedereen die belasting betaald, als een museum subsidie krijgt van de staat. Tegenwoordig gaat het
wel allemaal om gender, diversiteit etc. en als we daaraan voldoen dan is het goed. Terwijl dat ook een
blinde vlek kan worden, begrijp je me niet verkeerd. Ze zijn niet meer aan het kijken wat nodig is maar
constant in een keurschijf aan het denken.
Alle vormen zoals ABL, VT en VTS zijn al gerationaliseerd kijken, dat is dus de drempel die men niet over
kan en durft te gaan. De uitdaging is dus om dit vorm te geven. Het zijn allemaal gelegitimeerde,
didactische werkvormen om mensen beter naar kunst te laten kijken. Mensen kunnen ook wel langer
kijken maar ze blijven altijd met het mentale aspect zitten. Mensen willen interpreteren en associëren.
Ik ben ervan overtuigd als we door de muur van vooroordelen heen kunnen barsten dit een hele nieuwe
dimensie kan opleveren. Mensen zijn bang voor die opening. Ze hebben vooroordelen over de vorm
maar gooien de inhoud weg, dat is zo zonde. Terwijl ik vanuit mijn eigen ervaring kan zeggen dat het
echt werk. Je moet er wel volharding in blijven, en blijven bedenken waarom doe ik dit en waarom vind
ik dit belangrijk?
Het is van belang om mensen bewust te maken van hun eigen lichaam. Die bewustzijn neem je mee in
het kijken naar kunst. Je lichaam voelt, en het kunstwerk ziet. Je moet bereid zijn om jezelf in het
kunstwerk te laten ontstaan. Waar is het schilderij van Van Gogh voordat hij het schilderde? Het is geen
concrete ruimte of een rationele ruimte maar een sensitieve gevoelsuiting. Je denkgeest is altijd bezig
met iets uit het verleden of de toekomst. Door bewust te worden van je lichaam, door je ademhaling
en je lichaam stroom te voelen kun je alleen maar in het hier zijn. En opent het de ontvankelijkheid
richting kunst. Dit klinkt allemaal best zweverig en theoretisch, maar als je het concreet maakt door
een oefening met ze te doen, en dan mee te nemen naar een kunstwerk zie je dat het echt werkt.
Ik begin altijd met een oefening waarin je lichaam naar meditatie leidt. We gaan nooit zomaar
beginnen met mediteren. Eerst moet je je lichaam voelen. Ik bedenk hier per keer weer andere
oefeningen voor. Als je de lichaamssensatie overzet in de stilte die eronder ligt dan zijn de mensen in
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een meditatieve staat, dan kan je verder gaan naar het fenomeen kijken. Er is een groot verschil of je
naar een kunstwerk staart of fixeert, inzoomt of uitzoomt. Allerlei hele praktische fenomenen die zich
voor het oog afspelen en dan toepassen op het kunstwerk. Probeer maar is je ogen te sluiten en bij het
openen direct te kijken naar het kunstwerk, het gelijk zien en binnenlaten en dan voelen wat voor effect
het geeft. Ik neem ook wel is een instrument mee, zoals een triangel, en als ik dan het geluid maakt
kijken wat er gebeurt. Voor de ene gaat het kunstwerk trillen, of golven de kleuren. Iedereen heeft zijn
eigen sensatie erbij. Er is ook geen goed of fout. Mensen denken vaak van dit zal wel niet mindful zijn,
maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat jij ziet in het hier en nu, en dit durven te laten zijn. Als
je ook ergens iets van kunst leren, is het van de dingen die gaan zoals ze niet horen te gaan.
De workshop duurt dus twee uur, de kiezen zoals eerder gezegd op initiatief het werk uit, het kiest hen.
Ik bereid altijd twee zalen voor en dan pak ik vaak twee hele verschillende zalen qua stroming. Juist om
mensen het idee te geven dat het er niet toe doet of je voor een 17-eeuws werk staat of iets abstracts.
Het is maar een aanleiding tot. Ik behandel dus één kunstwerk per zaal. Soms heb ik wel echt het idee
gehad dat ik maar op een zaal kon blijven en dan nog dieper in moest gaan met wat ze gewaarworden
voor zichzelf. Het hangt soms helemaal van de groep af. Ik laat zo ook wel eens met tweetallen hun
ervaringen uitwisselen. Dan gaan ze elkaar helemaal vertellen over een schilderij, wat ze zagen,
voelden en wat er was gebeurd. Nog mooier was het als twee mensen hetzelfde schilderij kozen en
totaal andere verhalen hadden. En natuurlijk nooit naar de bordjes kijken.
Maar mijn eigen valkuil ligt dan weer het feit dat ik een kunsthistorische achtergrond heb. Ik kan het
dan bijna niet laten om dan toch even wat te vertellen over een werk, en dan mede over de persoonlijke
worstelingen van de kunstenaar zelf. Kunstwerken komen vaak ook tot stand door een worsteling. Een
kunstwerk is ook een ontwikkelingsproces. Ik kan het dan niet laten om het niet te vertellen.
Bij portretten probeer ik juist te fixeren op ogen. Mensen worden hier vaak geraakt door. Alleen al het
feit dat je een linker- en een rechteroog hebt, die niet gelijk zijn, is al bijzonder. Ogen staan voor twee
dimensies, het is een verbijsterende ontdekking. Wat spiegelt die persoon van het portret in jou? Vele
mensen zeggen over kunst vaak dat ze het mooi vinden. Ik zeg altijd, hoe zou het dan zijn om te
realiseren dat de schoonheid die je in het schilderij ziet, eigenlijk jouw schoonheid is. Je kunt het alleen
maar herkennen omdat je die schoonheid hebt. Een schilderij is alleen maar aanzet tot. En niet het
eindpunt. De kunstenaar maakt een reis naar het maken van het schilderij, voor de bezoeker is het
schilderij het begin van een reis naar binnen toe. Kijken naar kunst maar we zien onszelf. Het is een
uitdaging om jouw belemmeringen, irritaties, vooroordelen en weerstanden te laten zijn, en te
bedenken dat het best interessant is dat je aan die dingen een hekel hebt.
De groep bestaat uit maximaal vijftien mensen. Soms is er een uitwisseling van gedachten. Je komt
altijd wel dingen tegen die je raken en weer kwijt moet. Eigenlijk zou ik een keer een serie willen doen.
Met dezelfde mensen een paar keer achter elkaar de workshop houden. Ik probeer zelf altijd in mijn
inleiding en in mijn zijn veiligheid te creëren om het diepste van de ziel bloot te kunnen leggen. Je kan
nooit voor iedereen garanderen dat ze die veiligheid ook voelen natuurlijk. Soms realiseer ik me wel dat
er iets aangeraakt is en dan is het heel interessant om er verder mee te kunnen gaan, maar dat is mijn
rol niet. Ik ben geen therapeut, ik faciliteer een ontmoeting.
Mensen zullen nooit iets doen wat ze niet aankunnen. Ik geef vrijheid, richtlijnen en mogelijkheden. In
feite moet je vertrouwen hebben dat ik ze niet overeen drempel duw, ik dwing ze niet. Het is altijd aan
henzelf. Je moet ook vertrouwen hebben dat mensen een ingebouwd mechanisme hebben dat als de
voelen dat ze op een gebied komen maar we niet aan toe zijn, ze niet over die drempel stappen. Er zijn
genoeg andere invalshoeken om mee te werken. Ik heb zelf ook nog nooit meegemaakt dat iemand
echt ondersteboven was en het niet meer aankon. Wel vermoeidheid, maar dat betekent dat er voor je
iets cruciaals is gebeurd.
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De opening en inleiding is erg van belang. De nadruk dat het ook om lichaamssensatie gaat. Ik begeleid
ze dan op zaal, door de hele zaal heen. Wel met bezoekers erbij helaas. Maar ik ga niet iedereen apart
instructies geven, ik roep het door de zaal heen.
De doelgroep bij mij is voornamelijk de klassieke bezoeker die naar het museum gaat. Dus vijftig plus,
voornamelijk ook vrouw. Maar in mijn workshops komen ook wel eens jonge mensen of mensen die
hun kinderen meenemen. En dit kan ook prima met kinderen.
Soms merk je wel dat mensen tegen hun verveling aanlopen. En ze de drang voelen om door te lopen.
Kijk dan of je kan blijven staan en kunt blijven kijken. Zien waar die drang zit, hoe zich dit in je lichaam
manifesteert. Onder die verveling ligt zoveel verborgen. Je moet dit niet veroordelen ook niet als
begeleider. Maar gaan kijken waar zich die verveling in je lijf afspeelt, hoe voel je je die verveling. Op
dit manier gebruik je kunst weer om naar die verveling te kijken.
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Interview Louise Thompson
Louise Thompson gesprek
Donderdag 29 oktober 2020
What’s your background?
I have a degree in art history and design. I was always very interested in the combination of art and
mental health. I worked as a volunteer in mental health hospital for 1.5 year. I development creative
workshops in Manchester. After I had a job at the Art Gallery as a gallery assistant. And worked my
way up. I applied for intern jobs there when they came in.
I learned mindfulness from the mental health organization. They told me about mindfulness. I did some
mindfulness teacher training; I went to every lecture I could go to. Mindfulness became part of my life.
I tried to keep my practice up and went to training events. I’m really interested now in trauma
mindfulness. Mindfulness training can be very problematic with people who experienced trauma.
You’re working with people, and a lot of museums are only used to be working with objects. we forget
that the priority is people. The problem with mindfulness is the way you teach it; it can make someone
have a bad experience. I know how to keep my trainings short. It’s really important to let the people
know they can stop at any time. I’m not focusing a lot on the body because trauma is stored into the
body. I know to always tell people what’s going to happen so people can be prepared. A lot of people
really teach mindfulness in the classical way of 8 weeks training. With the everyday 45 minutes practice.
I don't think that’s really realistic. Be realistic and be responsive to where that person is instead of this
is mindfulness and this is the course you must go. And if you don't do this it’s not mindfulness, it’s not
person centered. Trauma informed mindfulness, you can never teach without a risk, there is always a
risk.
I’ve never been to the Manchester Art Gallery before, what kind of art is there? Just to give me an
image of the gallery.
The main collection is Victorina artwork, fine art and design object and paintings. There’s a strong
modern contemporary collection as well. Many changing expeditions. established in 1847, British
Victorian painting but also British modern pieces, and we have costumes. We are a local gallery, funded
by the local government.
What’s the Mindful Museum?
The Mindful Museum is really and initiative, we want to support other museums and galleries in de UK
to explore mindfulness as a way of helping people. To engage in their collection and helping them learn
and practice at the museum or gallery and take it in their life to use every time. We done a lot of work
with mindfulness with adults and groups in public workshops. We got really excited it wasn't been really
done before. The Mindful Museum is kind of like a campaign. It was about spreading the word and
trying to engage with other museums and galleries, come and see what we are doing how we use
mindfulness, and we give them like a day’s training and awareness, this is what it is, how you use it and
how to engage it with your collections. It’s more like an initiative than a program. It has changed so
much over the years. At one point we had 3 mindfulness-based workshops, 2 mindful looking
workshops. They are free and open to everybody.
People come in and we sit in front of a particular artwork, I explain wat mindfulness is and we do a
short sitting and listening practice for 5 minutes. Then we talk about what they thought of it, what they
felt in their mind, thoughts and bodies. And I use the same technique using sense of sight. And I guide
them to particularly things in the work. We don't talk about meaning, interpretation or art history. It’s
all about looking and using the formal elements of the artwork like line, colors, texture, shade,
composition, light, shadow, details. We really invited them to look slow and not make interpretations.
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It’s okay if questions come in your mind, is unstoppable. But notice when that happen and come back
again, come back to looking. That’s 10-13 minutes. After we have reflection about how they thought
of it what did they notice in the painting and in their minds. Sometimes people do really want to talk
about interpretations and art history and that’s okay. What the aim of the sessions is, to teach people
the skill of mindfulness using the painting.
Other workshop mindful marks. Is much more creative active. We pick a space in the gallery and roll
out a big piece of white paper on the ground, we play music inspired by art works at the space. The
idea was that adults just come in and sit and make some marks on the paper inspired by the music the
heard. Really encourage people to listen and notice the sensation of the sounds. The pen is dancing
with the music. Your mind will go into thinking mode and that’s okay but come back to listening and
making that mark. They can do it for 5 minutes or hours it was up to them.
Last year we created an exhibition based on mindfulness. It was called ‘and breath’, we co created it
with a mental health group. We got together with a group with me and a curator. We got a list of
paintings from our collections, brought the group to the depot. We did some mindful looking
techniques. The ones were the group responded in the most interesting and rich ways; those were the
paintings that went on display. There were paintings where they didn't get a lot of response or
anything. The expedition had 12 paintings. The connection between those works was mindfulness
based. It was in a dark navy room. There were sofas and armchairs and we development a mindfulness
guide tour. There were no labels at all. People read labels all the time if they’re there, and it wasn't
about the labels. We didn’t put the labels up to encourage them to look, be there and slow down. The
curator was very nervous about not having labels, so created a little book with labels and put that in
the corner so if someone really wanted to read the labels they could.
The next stage of development is a part in the gallery, with just one painting and one armchair and
inviting people individuality and really get that personal connection. They have an audio mindfulness
practice available to them. But this is still work in progress. The whole Mindful Museum started 7 years
ago. We want people to use the art gallery as a resource for their mental health. We want something
permanent right now, not just something that happens twice a month for 45 minutes.
Why the audio tour? When I talk with professional mindfulness trainers, they all disapprove an audio
tour because you miss the guidance from a professional. Why is it mindfulness and not art
appreciation?
It’s very slow looking, guiding them in looking at the painting. It’s the safest form of mindfulness but
it’s not really mindfulness. I’m not around with the audio guide. Slow looking and senses based is also
really good for health and wellbeing. There is a connection with mindfulness but it’s not mindfulness.
Mindfulness has a lot of different layers. It is mindfulness inspired.
Did you get feedback on the program, how is the audience experiencing it?
We collect feedback from every public program, we have a big sketch book. 99 precent positive. Never
had negative feedback or only things like: ‘can we do this privately’ and ‘it’s too noisy’. The thing with
feedback, people say things if that’s what they think you want to hear. Sometimes people come for
one session, but sometimes people come regularly. Then I feel it’s valuable.
What would you change about the program if you had the chance?
I stopped doing the mindful marks workshop because it never got regular following. It got big numbers
but relied on people walking through the gallery. It wasn't good enough for my time and use of the
budget. I want people to come back regularly. And not like asking visitors to engage with the workshop.
It can be better than that. We still do it in community workshops. And we are looking to development
another creative base wellbeing session. I would like to employ a man to deliver the sessions. because
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men are so bad at looking at their mental health. And I think representation is important, mindfulness
is most of the time white woman of a certain age. I would employ a man someone who is very down to
earth.
In the audio tour there was a selection of work, why did you select the art and not let the audience
do it? Or can they? And how did you pick the work?
Already said with the mental health team. We pick randomly with the public workshops; I just walk
around with everyone and sometimes I pick one I don't like the look of so I have a different judgment.
Sometimes it depends on the group, we have some really good examples for texture color and stuff and
help them learn. But it’s basically random. The expeditions change a lot as well. By portraits you can
ask them if they notice any judgments they have about this person. If any thoughts come up by this
person whether you like them or not, if they are a kind person and then color and lines and stuff. Some
portraits we have done were really interesting. The thing you think that wouldn't work, try it. Try it first
yourself, look at it for some time and start writing down what you see.
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Interview Annelies van der Werf
Gesprek Annelies van der Werf
28 oktober 2020
Samenvatting
Ik heb jarenlang voor de klas gestaan op een basisschool. Totdat ik een paar jaar geleden ziek werd.
Zoveel leerkrachten gaan maar door wegens het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de kinderen
totdat ze er zelf aan onderdoor gaan en erbij neervallen. Dat zag ik continu bij mijn collega’s. En het
moet zo leuk zijn om met kinderen te werken en niet alleen vanuit maatschappij maar ook bij de
leerkrachten zelf. Die druk is niet te doen, de ene na de andere die een burn-out kreeg. En zelfs de stress
bij de kinderen was al aanwezig; schoudertjes omhoog vol spanning met faalangst.
Ik ben er een jaar tussenuit geweest wegens mijn ziekte, en ben toen ook een nieuwe opleiding gaan
doen; geluk coach. Opleiding van 1 jaar basisniveau en 2e jaar verdieping op hbo-niveau.
Bewustwordingstraining, alles gaat over bewust zijn, wat is er bij jou, hoe is deze situatie, hoe is het bij
een ander. Alles ging via acht geluk principes en een van die principes is leven in het hier en nu; ofwel
mindfulness. Ik heb dat een jaar gedaan. Vervolgens ben ik vanuit dat mindfulness gaan doen. En ben
ik zo opgeleid tot trainer. Mede ook omdat je als patiënt mindfulness vergoed kan krijgen van je
zorgverzekering en begeleiding door een coach vaak niet. Heel weinig mensen geven in dat opzicht geld
uit aan zichzelf.
Ik merk dat we veel last hebben van twee basisangsten: de angst om niet genoeg te hebben of en niet
genoeg te zijn. Deze primitieve angsten leiden ons eigenlijk in ons dagelijks leven. Deze angsten komen
voort uit ons primitieve systeem. En ons leven is ontwikkeld maar die angsten zijn nog hetzelfde. Ik
dacht ik wil me hier niet meer door laten leiden, ik zie ze maar ik negeer ze. Ik ben minder gaan werken
en me niet door de angst laten leiden dat ik niet financieel uitkom. Ik vind het geweldig om te doen,
maar ik ga er nooit volledig mijn brood mee verdienen denk ik. Er zijn ontzettend veel
mindfulnesstrainers en nog niet genoeg mensen die ervoor open staan. Mensen zien het alsnog als heel
erg zweverig, maar door sommige mensen is het ook heel erg in het zweverige hoekje geplaatst. Je kan
ook een tweedaagse cursus online doen en jezelf dan mindfulnesstrainer noemen. Het is nog geen
beschermd beroep. En die mensen kunnen het dan heel anders uitvoeren dan het bedoeld is, met
wierookstokjes en het niet serieus nemen.
Belangrijk om eerst aan te komen op de plek waar je bent. Ik laat alles tot nu toe van de dag los, ik stop
de gedachten waar ik tot nu toe mee bezig was. Je kunt beginnen met een kleine ‘land en aard’
oefening, om echt aan te komen op je plek. Mindfulness is eigenlijk niks meer of minder dan je aandacht
richten op een focus en met al je zintuigen waarnemen en dan waarnemen wat je waarneemt. Als je
heel gefocust gaat kijken naar een schilderij en elke keer als je opmerkt dat je aandacht ervan weggaat
en breng het dan weer terug naar het zien. Als je gedachten over het schilderij krijgt, neem deze dan
ook waar. Maar ook als het wat doet met je lichaam, dat je dit opmerkt en waarneemt. Zo kun je
oefeningen doen met een schilderij. En je kan ook vragen stellen zoals je noemde met VT, VTS en ABL,
dat is dan de nieuwsgierige opening houding, zonder oordeel, zonder invullen. Mindfulness is vooral
ook zonder oordeel, en iets mooi vinden is ook al oordelen. Probeer alleen maar is neutraal te
observeren wat je ziet. En als je dan wel een oordeel hebt, moet je daar ook weer niet over oordelen,
want we zijn nou eenmaal geprogrammeerd om te oordelen.
Stel je staat voor de Nachtwacht, super bekend en mensen willen het over de hele wereld bekijken.
Maar wat als je er niks bij voelt, je vindt het saai. Bedenk dan hoe saai voor jou voelt. Kun je dat
accepteren? Goed kijken, met een open en frisse blik en dan merken wat er bij je gebeurt. Wat neem je
waar? Heb je alles goed gezien? En wat doet dit nou met je? Wat voor gedachten krijg je hierbij?

49

Naar een schilderij kijken moet dus heel erg zijn over wat zie je? 5 minuten focussen op het schilderij,
puur alleen ik zie deze vormen, kleuren, etc. En dan wat doet het met je? Mag ook niks zijn. Wat voor
gedachten heb je erbij? Dat lijkt mij mindful naar een schilderij kijken. En in principe is in een museum
zijn en vooral een museum waar je en kunt kijken en misschien wat kunt voelen, waar je eigenlijk al je
zintuigen kunt gebruiken, zou de perfecte mindfulness sessie kunnen zijn.
Ik denk dat dit heel goed is voor millennials, omdat zij gewend zijn dat alles in vluchtige beelden komt.
Uit onderzoek is gebleken dat de mens veel sneller is gaan lopen en praten, alles is versneld. We kijken
bijna geen hele film meer, we kijken YouTube filmpjes. De term even snel tussendoor komt continue
terug. Millennials weten niet beter meer dan dit. Verveling bestaat nauwelijks meer, daar zijn ze bijna
niet meer mee opgegroeid. Er is geen tijd meer om te vervelen, je pakt je telefoon of je gaat
televisiekijken etc. Vroeger bij mij waren er niet de hele dag programma’s op televisie, en als het dan
regende en we konden niet buiten spelen, verveelde we ons te pletter. Terwijl vervelen iets heel goeds
is. Bedenk eens als je je verveelt waar je dit dan voelt? Bij vervelen komen je echte verlangens naar
boven. Waar heb je behoefte aan? Verveling is goed. En behoefte aan iets hebben geeft vaak een drang
veer om een nieuw doel te stellen en weer in beweging te komen. Millennials zijn zo vluchtig dat er
vaak alleen een actie op iets wordt ingezet op iets wat verwacht wordt. Dit gaat allemaal onbewust en
op automatische piloot.
Millennials die zo gewend zijn aan dat vluchtige en die beetje zo gestrest zijn op een bijna spelenderwijs,
laat je ze kennis maken met een bestaan waarin ze hun bewustzijn vergroten en de kans op een burnout verkleinen.
Ik zou zeker niet voor een mindfulness audiotour kiezen waarbij ze alleen door het museum lopen.
Sterker nog, het in contact komen met andere, het delen van wat je voelt en je kwetsbaarheid tonen,
kan onderdeel zijn van de bewustwording. Want wat doet dat dan weer met je? Dat je hier in een groep
zit? Allemaal tegelijkertijd helemaal moet focussen. Ongemakkelijkheid zorgt ook voor heel veel stress.
Dan gaan mensen de hele tijd op hun tenen lopen om maar niet ongemakkelijk te zijn. En allerlei
onnodige schaamtegevoelens creëren waar je je helemaal niet bij hoeft te schamen.
Je kan het inderdaad wel als twee verschillende soorten programma’s aanbieden. Waarbij je
bijvoorbeeld bij het begeleiden wel het mindfulness aspect hebt, want dat gaat bij een audiotour echt
niet lukken. En bij audiotour is het meer bewust kijken naar kunst, eigenlijk meer kunstbeschouwing
vind ik zelf. Het verschil zit hem dan in, of iemand wil leren kunst te beschouwen dus echt rustig naar
kunst leren te kijken, of wil je zelfbewustzijn vergroten met behulp van kunst? Het zijn echt twee
verschillende dingen wat mij betreft. En met een audiotour gaat het dan weer om het even snel
mindfulness doen, zo werkt dat niet dan loop je het hele mindfulness al mis.
Je kan ook als nevendoel hebben dat je die vluchtigheid van millennials eraf wilt halen door middel van
mindfulness. Omdat die vluchtigheid ook een oorzaak is van stress. Om mensen te laten ervaren hoe
fijn het is om de tijd voor iets te nemen en te vertragen. En hoe je ervaringen dan weer verrijken.
Eerst checken dus waar je bent en hoe je erbij staat. Wat is er bij je op de voorgrond op dit moment?
Kun je je aandacht even naar je adem brengen? Want dan ben je automatisch in het hier en nu.
Aankomen is superbelangrijk, wat je ook voor soort oefening doet. En daarna ga je in het museum
kijken, en dan gaat het erover wat je ziet. Neem de tijd ga eens kijken, ga vijf minuten kijken naar een
werk. En elke keer als je aandacht weer weggaat, is het net zoals bij aandacht voor ademhaling, merk
dit op en breng je aandacht weer terug. Probeer ook eens zonder woorden te kijken, niet gelijk ik zie
bomen of deze kleuren etc. Een boom is al een soort label naar wat je ziet. Kijk of je alleen maar kunt
kijken. Als trainer kan je wel zeggen; zie je bijvoorbeeld dit? Heb je dat al opgemerkt? Als je dan zo hier
zit en je zit te kijken, wat merk je dan nog meer op? Dwalen je gedachten af of zijn ze er vaak bij? Heb
je gedachten bij het afdwalen, doet dat wat met je? Wat doet het hele zitten en alleen maar kijken met
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je? En vervolgens kom je bij het delen. Zou je voor jezelf 1 woord op 1 kort zinnetje kunnen bedenken
wat deze ervaring samenvat voor jou? En dan kan je als trainer daar weer op ingaan.
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