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E
rgens tussen de gevulde kal
koen en de oliebollen in zullen
we onszelf dit jaar écht in een

fauteuil laten wegzakken om de
balans van ons leven op te ma

ken , of in ieder geval van een stukje
daarvan: waar staan we en waa r gaan
we heen? Heeft al dat voortjakkeren
van het afgelopen jaar eigenlijk nog

ergens toe geleid? En zijn we wel die

persoon aan het word en die we hoo p
ten te zijn als we later groot waren?

December is traditi egetrouw de maand
van bezinning. Je hoeft geen diepge
worteld geloof in de onbevlekte ont
vangenis van het kind eke Jezus te heb

ben , om rond Kerst en Oud en Nieuw

aangestoken te worden door een ver
langen naar samenzijn, contemplatie,

en ja, misschien zelfs wel hoop op
verlichting en vern ieuwing. Een na
tuur lijk moment om teru g te kijken.
Niet voor niets staan kranten en week
bladen bol van de terugblikken en

interviewbijlagen met mensen die er

het afgelopen jaar toe ded en, en spoort
zelfs de konin g ons aan tot int rospectie
omdat Kerst 'een moment is voor be
zinning op ons bestaan '. Een op de tien
managers schijnt de Kerst het uitgele

zen moment te vind en om de carriè re

te overdenken.
'Door ons te bezinnen op het afgelopen

jaar en diep over onszelf na te denken,
hop en we iets te leren over onszelf,
zodat we ons leven eventueel kunnen
bijsturen; zegt Tom Luken, organisa
tiepsycholoog die voor het Handboek

Superv isie een hoofdstuk voorbereidt

over het nut van reflectie. En in onze

tamelijk geseculari seerde samenleving
is dat kennen en ontplooien van 'Het
Zelf' bijna in de plaats gekome n van
religie. Maar liefst 9 op de 10 Neder
landers vindt dat in 'het ontdekken van

je ware ik,je authentieke zelf en in het
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ontwikkelen van je eigen vermogens', in meer of mindere
mate 'de zin van het leven ligt; zo blijkt uit Geloven binnen

en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Neder

land, een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel

Planbureau. Reflectie wordt in de pedagogiek en human
resource ste rk gekoppeld aan Ooopbaan)succes , motivatie
en geluk. Luken: 'In de loop van de geschiedenis heeft re
flectie bovendien via pleitb ezorgers als Plato, Descartes en
Freud - om er maar een paar te noemen - in de weste rse
were ld een bijna onaantastbare status verworven;

Toch rijst door nieuwe onderz oeksresulta ten de vraag of
al dat bespiegelen wel zo goed is. Om te beginnen werden

de hypothetische positieve effecten van reflectie - succes,
tevredenheid, geluk en zelfkennis - vrijwel nooit bevestigd
in de onderzoeksresulta ten. Sterk er nog: reflectie bleek sa
men te gaa n met stress en piekeren in de hand te werken,

hetgeen uiteind elijk zelfs vaker leidde tot dep ressie.

De hypothetische
positieve effecten van

reflectie - succes,
tevredenheid, geluk en
zelfkennis - zijn nooit

bevestigd
Volgens Luken komt dat doord at ons denkproces doorgaans

een ongecontroleerd , associatief proces is. 'Het denken is

gen eigd naar patronen te zoeken, ook als die er helemaal
niet zijn. Oflogica te gebruiken als het om dilemma's gaat,
of paradoxen die op die manier niet zijn op te lossen ; Bo
vendien zette n we het vaak in om een probleem op te lossen
waarvoor simpelweg te weinig gegevens voorhanden zijn
om het op te kunnen lossen. Denken is ook nog eens een

heel talige bezigheid, waardoor je tege n de grenzen van de

taal aanloopt. Dat men sen wel het gevoel hebben dat na
denken helpt, komt volgens hem doordat denken angstge
voelens redu ceert. 'Wie denkt, hoeft niet te voelen. En dus
blijven mensen maar denk en en denken , en wordt het den
ken malen en piekeren;

Het probleem is ook nog eens dat we onszelf als we reflec

teren de verkeerde vragen stellen, zegt Roos Vonk, hoog

leraar Psychologie aan de Rad boud Universitei t . Waarom

overkomt me dit ? Waarom voel ik me zo? Waar komt dat
vandaan? 'Maar waarom-vragen leiden tot niets omdat we
ontzettend weinig zicht hebben op onze drij fveren . Gedrag
is voor een zeer groot deel onbewust gestuurd; aldus Vonk.
Het allergrootste deel van ons gedrag wordt du s bepaald

door processen die zich aan ons bewustzijn onttrekken. We

kunnen onze innerlijke dynamiek net zo min waarnemen

als de werking van onze nieren.
Stel: je ziet ieman d enje valt op hel
ofje vindt 'm juist helem aal niet aa

tr ekkelijk. Je kunt redenen bedenk,

waa rom dat zo is, maa r je hebt ge,

zicht op je werkelij ke motieven. H
kan kom en door tal van onbewus
drijfveren, zoals de same nstelling v.
iemands afweersystee m, wat je via ge
instinctief hebt opgepikt.

Talloze experimenten laten zien dat 1

dit onbewuste systee m niet alleen i
zette n bij instinctieve reacties zo.
deze, maar juist ook bij ingewikkei
cogn itieve taken. Ons onbewuste s~

teem kan immers vele malen me
informatie verwerken dan ons bewi

te systeem (zo'n 200 .000 keer mee

Het bewuste brein moet de werkeli
heid daarom noodgedwongen redui

ren en staat erbij en kijkt ernaar. I
kan analyses maken over wat er inte

gebe urt, maar juist die analytisc

mani er van nadenk en staat ver "
van de meer holistische, associat ie

manier van denken van het onbewi

te.
Laatje proefpersonen bijvoorbeeld t

filmpje zien om te beoord elen of
gefilmde de waarheid spree kt of n
dan beoord elen degenen die slecht!

seconden hebben kunnen kijken

beter dan proefperson en die de h
film zagen en er daarna uitgebreid 0

na mochten denken. Het idee is ,
degenen die erover mochten nadenl
hun - veel beter geïnformee rde on'

wuste - geen ruimte meer lieten.

Omdat we geen zicht hebb en op
onbewuste deel van onszelf, k,

nen we ook nauwelijks zelfkennis ,
garen, zegt Roos Vonk. Tenminste, I

door navelstaren. Dat wil niet zeg
dat reflecteren een zinloze bezigh

is. Je moet het alleen op de goede I

nier doen, vindt ze. Luister bijvc

beeld naar wat anderen over je ze~
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Zclfkcnnis werkt
beperkend
Behalve dat zelfkennis moeilijk te verwerven

is, werkt vermeende zelfkennis ook beper

kend, vindt organisatiepsycholoog Tom Luken.

'Zelfkennis is vaak statisch, terwijl we weten

dat onze persoonlijkheid behoorlijk in

beweging is: we veranderen als mens gedu

rende ons hele leven. Maar mensen die van

zichzelf bijvoorbeeld zeggen "ik ben nu

eenmaal verlegen" gaan daardoor vaak

bepaalde situaties uit de weg, waardoor het

een soort selffulfilling prophecy wordt:

.Ie knapt C l"va n O Jl
Hoewel nadenken over jezelf je geen spatje

meer zelfkennis oplevert, knap je er wel van

op. Proefpersonen die introspectief schreven

over een Iife-changing moment in hun leven,

voelden zich na verloop van tijd beter dan de

controlegroep. Vermoedelijk is dat omdat een

samenhangend verhaal maken van je leven 

ook al is het feitelijk fictie - een gevoel van

zingeving biedt.
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We kunnen onze
innerlijke

dynamiek net zo
•mln waarnemen

als de werking
•van onze nieren

Die zijn volgens Vonk veel beter in
staat om ons gedrag te voorspellen dan
wijzelf. 'Zo hebben buitenstaanders
zicht op lichaam staal - die door ons
onbewuste systeem wordt gestuurd,
maar die wijzelf niet kunnen waarne
men , terwijl anderen het wel zien:
Maar veel belangrijker vinden zowel
Luken alsVonk het om vooral heel veel
te doen en dingen uit te proberen.
'Mensen moeten vooral veel experi
menteren,' vindt Luken. 'En over gren
zen heen gaa n; vult Vonk aan , 'want
dan komen er nieuwe kanten van jezelf
naar boven. Dat geklets van tegen
woordi g dat je moet weten waar je
naartoe wil, datje doelen moet stellen
- het werkt alleen maar beperkend !'
Daardoor sluit je volgens haar heelveel
ervaringen uit. 'Toen ik tien jaar gele
den besloot naast mijn hoogleraar
schap te gaan ondernemen, ging ik
coachen, workshops geven, boeken en
columns schrijven: alles wat op mijn
pad kwam. Ik wilde het allemaal doen
en ervaren. Pas toen mijn kop na drie
jaar omliep ben ik gaan zitte n en heb
ik gekeken naar wat het beste bij me
paste. Maar dat wist ik natuurlijk pas
doordat ik het al doend e had ervaren.
Van tevoren had ik dat niet kunnen
bedenken:
Dat is dan ook de volgende stap: ob
serveren hoe je je voelde bij die expe

rimenten en hoe anderen op je rea
geerden. 'Intuïtie, je gutfeeli ngs - die
in je onbewuste zetelen, moeten de
ruimte krijgen; vindt Luken. Daarbij
helpt het om niet naar drijfveren op
zoek te gaan , maar te kijken naar ge
drag. Dus geen waarom-vragen stellen,
zegt Vonk, maar wat-vragen, zoals: bij
wat voor activiteit vergeet ik de tijd

reflectie

doordat ikvolkomen opga in wat ik aan
het doen ben? (In plaats van op zoek
te gaan naar het waarom, of naar wat
je nou echt diep van binnen belangrijk
vindt).

De kun st is om dat zo te doen dat je
niet keihard gaat zitte n oordelen

over jezelf, zegt Roos Vonk. 'Het klinkt

misschien een beetje zweverig, maar
mindfulness kan daarbij goed werken
- er is ook steeds meer wetenschappe
lijk onderzoek op dit gebied. Mensen
die gaan zitte n navelstaren, doen dat
over het algemeen met een gevoel dat
er iets grondig anders moet in hun le
ven en dat ze iets moet veranderen of
verbeteren aan zichzelf. Die zitten met
torenhoge normen naar zichzelf te kij
ken, terwijl mindfulness en zelfcom
passie je leren om zonder te oordelen
signale n van jezelf op te vangen en te
observe ren. Een beetje zoals een lief
hebbende ouder naar zijn kind kijkt ,
zeg maar. Een ouder die niet alles goed
vindt , maar die in de basis van het kind
houdt, na matter tohat. Dat betekent
dus niet datje moet denken: ik ben oké
zoals ik ben en ik blijfle kker op de bank
voor de tv hangen en chips eten - nee,
een liefhebbende ouder stuurt ook bij
en grijpt in als het moet. Maar het kind
wordt niet beoordeeld, het wordt ge
zien en geacceptee rd zoals het is:
Met tien minuten per dag kun jej e die
mindfulle staat al eigen maken,volgens
Vonk. Gewoon tien minuten gaan zit
ten en kijken wat zich voor gedachten
en emoties aandienen, dit observeren
zond er oordeel en voorbij laten kab
belen.Vonk heeft het een tijdje gedaa n,
maar moet weer even de discipline zien
te vinden om het opnieuw op te pak
ken. Misschien wel binnenkort . Want
tien minuten per dag, dat moet zelfs in

de reflectiemaand bij uitstek , die helaas
ook de drukste van het jaar is, te doen
zij n. 0
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