11.15-12.00: zaal 1042 (theaterzaal)
Jolien Slavenburg en Marianne Inghels
Oplossingsgericht werken in de flow !!
Iedereen kent situaties waarin alles vanzelf lijkt te gaan. De tijd vervaagt en je
bent volledig in je element. In oplossingsgerichte coaching ervaar je bijvoorbeeld
de kracht van deze flow wanneer je precies de juiste vragen op het juiste
moment aan de ander stelt. Raak !!
In deze dynamische workshop ontdek je hoe je deze momenten nog vaker
creëert. We maken de theaterzaal weer de plek waarin je de kracht van
oplossingsgericht werken 'aan den lijfe' ervaart.
Jolien Slavenburg | www.bureauslavenburg.nl | 06-162 90 117
Marianne Inghels | www.opnaarde10.nl | 06-238 78 400
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We hebben een dagprogramma in driekwartier gestopt, zoals een snelkookpan
Hiermee creëren we een tijdsdruk, zodat je wordt uitgenodigd om je denken ‘uit te
zetten’
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Wat is Flow en hoe kom je in een staat van flow?
Flow is precies de tegenovergestelde toestand van bewustzijn waarin orde, positieve emoties en vermogen om doelbewust te
handelen regeren. De term flow, optimale staat van ervaring is voor het eerst gelanceerd door Csikszentmihalyi. Hij noemde de
piekervaringen 'flow', omdat de respondenten van zijn onderzoek aangaven dat een dergelijke staat moeiteloosheid, spontaniteit,
gevoel van onoverwinnelijkheid en een 'go with the flow' gevoel met zich meebrengt. The zone, de sportvariant van flow verschilt in
het feit dat als je tijdens het sporten into the zone gaat je ook boven je normale prestaties uitstijgt in tegenstelling bij flow waardit
geen noodzakelijke voorwaarde is. In zijn boek creativiteit geeft hij kenmerken aan waaraan over het algemeen een flow ervaring
voldoet. Deze kenmerken kunnen ons verder helpen om vaker situaties van flow in ons dagelijks leven te creëren. Laten we deze
kenmerken bekijken aan de hand van een flow ervaring van een golf pro die zijn beste rondje op de green ooit loopt.
Men heeft een constant doel voor ogen. In een staat van flow weten we wat gedaan moet worden en is ons doel zeker. Dit doel
geeft ons de mogelijkheid om te focussen. Onze golfpro weet dat hij binnen het vereiste aantal slagen de bal in het putje moet
slaan. Hij weet met welke club en hoe hij iedere keer de bal gaat slaan.
Elke handeling wordt onmiddellijk gevolgd door feedback. Onze golfer weet meteen of hij de bal goed geslagen heeft en wat goed
of fout ging.
Er is evenwicht tussen uitdaging en vaardigheid. In flow voelen we goed aan dat ons vermogen en capaciteiten goed aansluiten bij
de actie die we ondernemen. Als we door slechte techniek de bal constant in het water rammen, raken we gefrustreerd en als we
altijd maar hole-in-ones slaan raken we uiteindelijk verveeld. Als we echt een lekkere wedstrijd spelen zijn we in evenwicht tussen
te veel uitdaging en verveling.
Actie en bewustzijn zijn een. De golfer is volledig geconcentreerd in zijn spel en wordt niet door overbodige gedachten afgeleid of
gehinderd. Ofwel hij verkeert in het NU en denkt niet aan het avondeten, de ruzie met zijn schoonmoeder of de presentatie op werk
van morgen. Het subtiele evenwicht tussen vaardigheid en uitdaging vereist dat we ons op een ding concentreren. Dit is alleen
mogelijk als we duidelijk feedback krijgen en doelen hebben.
Afleidingen, angsten en zelfbewustzijn worden uit het bewustzijn verbannen. Dit is een afgeleide van kenmerk 1,2,3, 4. Omdat we
zo sterk door onze bezigheid in beslag genomen worden is er geen plaats voor angst, twijfels, zorgen of zelfbewustzijn. De golfer is
100% geconcentreerd, weet wat er te doen staat, kan de activiteit aan en dus is er geen sprake van bijvoorbeeld faalangst of dat hij
zich zorgen maakt of zijn vrienden hem wel goed vinden.
Het besef van tijd raakt in de war. De golfer vergeet hoe laat het is en loopt misschien voor zijn gevoel wel veel sneller of langzamer
dan de werkelijke tijd zijn rondje.
De activiteit wordt een doel op zich. Wanneer bovenstaande omstandigheden zich voordoen zullen wij meestal van de ervaring die
we op doen genieten. De reden dat de golfer golfen zo leuk vindt is het gevoel dat hij tijdens en door het golven ervaart. Golfen
wordt voor hem een doel op zich en het gaat hem niet meer om de gezelligheid in het clubhuis, status of netwerken, maar wel met
name om de activiteit golfen zelf.
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1. De uitdagingen waarvoor je gesteld wordt, zijn in balans met je vaardigheden (de
uitdaging is niet onhaalbaar voor je vaardigheden, maar vergt wel dat je alles inzet wat
je hebt);
2. Het samenkomen van actie en bewustzijn (wanneer je alles uit de kast moet halen
word je aandacht volledig in beslag genomen. Er is geen aandacht voor andere zaken
meer mogelijk. Alle aandacht gaat naar de relevante prikkels);
3. Er zijn duidelijke doelen en directe feedback over de voortgang (je weet op elk
moment, meer intuïtief dan bewust, hoe je ervoor staat);
4. Er is volledige concentratie op wat je op dat moment doet (je dwaalt niet af naar het
heden of verleden, je bent in het hier en nu);
5. Er is een voortdurend gevoel dat de situatie onder controle is en geen angst de
controle te verliezen;
6. Je bent je niet meer bewust van jezelf, het zelfbewustzijn verdwijnt, je verliest jezelf
en hebt het gevoel deel uit te maken van een groter geheel;
7. De ervaring van tijd is vervormd in flow: de tijd kan zowel sneller verlopen als
langzamer. (maar dan vooral langzamer in de zin van ‘tijd genoeg om alle complexe
handelingen uit te voeren’)
8. Er is sprake van een autotelische ervaring: de activiteit wordt niet verricht met het
oog op toekomstige beloningen, maar simpelweg omdat ze als activiteit bevrediging
schenkt. De aandacht is ook gericht op de activiteit en niet op het doel.
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Oplossingsgerichte Coaching: Hoe meer flow, hoe krachtiger als coach
De uitdagingen waarvoor je gesteld wordt, zijn in balans met je vaardigheden (de
uitdaging is niet onhaalbaar voor je vaardigheden, maar vergt wel dat je alles inzet wat
je hebt);
Uit onderzoek: Iemand kan pas van zijn bezigheden genieten wanneer hij zijn doelen
duidelijk stelt en wanneer hij feedback uit zijn bezigheden weet te halen. En dat
betekent dat je maatstaven moet hebben. Een schilder, die geniet van zijn eigen werk,
moet maatstaven voor goed en slecht hebben zodat hij van elke penseelstreek weet:
"Die is goed" of "Die is niet goed.“
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Csikszentmihaly: Verschillende mentale toestanden in termen van ‘niveau van uitdaging’
en ‘niveau van vaardigheden’
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Csikszentmihalyi spreekt over autotelische ervaring.
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Uit onderzoek blijkt dat men ironisch genoeg gemakkelijker van een baan kan genieten
dan van de vrije tijd omdat het werk net als een flow activiteit ingebouwde doelen,
feedback, regels en uitdagingen heeft waardoor men wordt aangemoedigd zich aan zijn
werk te wijden, zich te concentreren en zichzelf te vergeten. De zondagmorgen ervaren
de meeste mensen als de tijd dat ze het minst gelukkig zijn.
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