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Abstract
Het leven van hoogopgeleide millennials is op vele punten drastisch anders dan dat van de
generaties voor hen. Ze lijken door deze veranderde sociale context meer moeite te hebben
met het ‘wat wil ik’-thema en bijbehorende vragen rondom werk en carriere. Conventionele,
rationele manieren om met dit soort vragen om te gaan lijken onvoldoende de gewenste
resultaten te geven. Dit arts-based onderzoek poogt daarom om met een focus op affect en
tacit knowledge een meer intuïtieve benadering te nemen. In een onderzoekstraject dat
bestond uit vier workshops en tussentijdse reflecties is onderzocht hoe zeven hoogopgeleide
millennials (23 - 29 jaar) het proces van collages maken beleven in relatie tot de
professionele aspecten van het ’wat wil ik’-thema. Voor de meeste deelnemers in dit
onderzoek is het een bewustwordingsproces gebleken dat hun houding ten opzichte van het
‘wat wil ik’-thema heeft doen veranderen. Door meer ruimte te maken voor hun
rechterhersenhelft, zijn ze zich meer bewust geworden van onverwoordbare kennis over
zichzelf, die gevat kan zitten in intuïtieve, creatieve uitingen zoals collages. Het proces van
collages maken en er direct intuïtief op reflecteren heeft er in drie fluïde fasen voor gezorgd
dat men deze kennis als waardevol ging ervaren en een veelzijdiger beeld van hun ‘ik’ kon
ontwikkelen en accepteren. Door dit proces nam het ervaren belang van het concreet
beantwoorden van professionele ‘wat wil ik’-vragen wezenlijk af en ontstond er een houding
met meer ruimte voor self-construction en water logic. Dit werd versterkt door de
peer-to-peer context waarin het proces plaatsvond: de deelnemers kwamen gezamenlijk los
uit het dominante maatschappelijke affective script en schreven samen een nieuw script,
waarin acceptatie en rust rondom concepten als het ‘ik’ en ‘de toekomst’ heerst in plaats van
onzekerheid, twijfel en frustratie. Dit onderzoek draagt daarnaast bij aan het academische
debat rondom wat als wetenschappelijke kennis geldt. Het brengt de dimensie van voelen
terug in het wetenschappelijke domein en is daarmee een voorbeeld van hoe
onverwoordbare kennis toch een plek kan hebben in (organisatie)wetenschappelijk
onderzoek.

Trefwoorden: arts-based research, affect, tacit knowledge, collage, affective script,
millennials, self-construction
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Voorwoord
Daar zit je dan. Februari 2021, nog net geen kwart eeuw oud. Aan de start van je
masterscriptie, het project dat het einde van jouw studententijd inluidt en wordt geframed en
gevoeld als rite de passage naar de ‘echte’ wereld, de volwassen wereld, waar men werkt.
Althans, zo voelde het voor mij en menig studiegenoot om mij heen.

Dit project moest écht van mij worden. Helemaal van mij. Het moest bijdragen aan
mijn ontwikkeling, een eerste stap zijn op de route die ik hierna wil afleggen. Mijn opleiding
gaf me hierin heel veel vrijheid: (bijna) alles kon als onderzoeksonderwerp door. Fijn!
Eindelijk kon ik echt mijn eigen ding doen op de universiteit.

Maar wat was dat eigenlijk, mijn eigen ding? Als alles mogelijk is, wat is dan de beste
optie om nu te doen? Wat was eigenlijk die route die ik hierna wil afleggen? Moest ik dat niet
eerst weten, voordat ik een geschikt scriptieonderwerp kon kiezen?

Ga daar maar eens aanstaan.

De vrijheid en overvloed aan mogelijkheden maakte mij lamgeslagen. Ik voelde mezelf
afglijden. Eerst wist ik gewoon nog niet wat ik wilde als scriptieonderwerp, een paar weken
later was ik aan het twijfelen over wat ik überhaupt interessant vond. Ik zat meer dan vast.

Na veel, heel veel worstelen, denken en praten met mensen ontvouwde de uitweg
zich eigenlijk opeens vanzelf: Ik zou mijn onderzoek gaan doen over (en voor) mensen die
vast zitten. Logisch. Voor de hand liggend. En daarmee ook meteen, gelukkig, een beetje
een zelfstudie.

En zo gebeurde het dat ik uiteindelijk, na een hele lange tijd vol impasses en
versnellingen, dan toch een scriptie heb geschreven die écht van mij is. Helemaal van mij.
En die heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling, een eerste stap was op de route die ik
hierna wil afleggen, wat dat dan ook gaat zijn. Wat een geluk.
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Dankwoord
En toch kan ik eigenlijk niet zeggen dat deze scriptie echt helemaal van mij alleen is. Een
aantal mensen hebben mij intensief ondersteund, meegedacht en in de goede richting
geduwd. Zonder hen was dit niet het product geworden waar ik nu zo trots op ben. Hen wil ik
hiervoor expliciet bedanken.

Allereerst mijn moeder, Hille Bland. Als kind vond ik het moeilijk om zelf op gang te
komen. Mijn moeder moest me vaak een stukje op weg helpen voordat ik zelfstandig ging
spelen. Eerst eventjes samen, dan kon ik verder alleen. Nu, bijna een kwart eeuw later, zag
ik ditzelfde fenomeen af en toe opduiken tijdens mijn onderzoeksproces. Soms had ik een
klein zetje nodig, voordat ik weer zelf verder durfde te gaan. En nog steeds was mijn moeder
daar, die met haar enthousiasme en toewijding en misschien wel meer kennis over mij dan
ikzelf, mij heeft bijgestaan gedurende mijn hele onderzoek. Haar steun en advies hielpen me
om echt iets unieks van deze scriptie te maken en gaven me tijdens menig crisis het
vertrouwen dat ik op de goede weg was. Dank je wel.

En tweede persoon die me af en toe kleine maar cruciale zetjes gaf, was mijn
scriptiebegeleider Noortje van Amsterdam. Met haar geduld en altijd rake opmerkingen hield
ze mij on track, en gaf ze mij tegelijkertijd de ruimte om het onderzoek echt eigen te maken.
Dank voor het zonder ongeduld of oordeel telkens herhalen van de dingen waar ik keer op
keer tegenaan liep en mij net genoeg handvatten te geven dat ik weer een stukje door kon.
En dank voor het laten zien dat wetenschappelijk onderzoek ook zo anders, zo veel vrijer en
creatiever kan zijn dan ik voorheen dacht.

Dan nog dank je wel aan Vera, mijn vriendin, die onvermoeid steun en feedback
wilde leveren op haar vrije dagen (en soms zelfs onder werktijd). Je taalgevoel en oog voor
detail was precies wat ik nodig had om mijn gedachten in de eindfase(n) van mijn scriptie
goed en netjes op papier te krijgen.

En als laatste wil ik natuurlijk de deelnemers bedanken voor hun enthousiasme en
overgave tijdens het hele onderzoekstraject. Dank voor jullie bereidheid om je zo open te
stellen en dank dat ik die openheid ook nog mocht gebruiken als onderzoeksdata. We
hebben iets erg speciaals met elkaar gecreëerd, daar op die woensdagmiddagen in die
kamer. Dank jullie wel.
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1. Inleiding en aanleiding
Als je als lid van de ‘millennial’-generatie (mensen geboren tussen 1981 en de vroege jaren
‘00 (Smola & Sutton, 2002)) bent opgegroeid in het Westen, dan is het leven op vele
facetten fundamenteel anders dan het leven van de generatie(s) voor je. Het einde van de
Koude Oorlog resulteerde in de afwezigheid van (de angst voor) een ideologische vijand en
de mogelijkheid daar ‘tegen’ te zijn (Melching, 2019). Daarvoor in de plaats kwam een
steeds urgenter wordende klimaatcrisis, die inmiddels wordt bestempeld als existentieel
risico en waar wij ook nog allemaal schuldig aan zijn (Spratt, Dunlop & Barrie, 2019). Het
neoliberalisme heeft enorme welvaart gebracht, schaarste leek overwonnen. Tegelijkertijd
heeft het mensen gereduceerd tot consumenten die ook nog eens gebukt gaan onder een
overvloed aan keuzemogelijkheden (Wijnants, 2020). Het eist van ons door middel van
flexwerk, tijdelijke contracten, zzp-constructies en een oververhitte woningmarkt steeds
meer flexibiliteit als het gaat om wonen en werken (SCP, 2018). Het internet zorgt ervoor dat
we altijd met iedereen in contact kunnen staan, over de meest up-to-date informatie
beschikken en vliegensvlug onze impulsen en in onze behoeften kunnen voorzien. De
prestatiemaatschappij en social media zorgen ervoor dat we zeer hoge druk en
verantwoordelijkheid voelen om ‘succesvol’ te zijn (De Wachter, 2019), terwijl onze ouders
ons opgevoed hebben met het idee dat wij ‘speciaal zijn’, dat het leven maakbaar is als je
maar hard genoeg werkt en dat je vooral dingen moet doen die je leuk vindt omdat geluk het
ultieme doel is in het leven (Sinek, 2016). De invloed van religie als betekenisgever is verder
afgenomen (Vervaeke, Mastropietro & Miscevic, 2017); het wetenschappelijke denken, met
het materialisme (het geloof dat alles wordt bepaald door de fysieke eigenschappen van de
werkelijkheid) als voornaamste stroming, is de norm geworden (Moser & Trout, 2002).

Een complexe cocktail, als je het zo onder elkaar ziet staan. Zo complex, dat het wel
eens verlammend kan zijn. Voor steeds meer van ons lijkt dit het geval. Millennials hebben
steeds meer moeite met betekenis geven aan hun leven (wat John Vervaeke omschrijft als
The Meaning Crisis (2020)) of om adequaat om te gaan met het maken van grote keuzes in
het leven (Wijnants, 2020). Het gevolg: zelfhulpboeken, de coaching industrie, tussenjaren,
sabbaticals en brede opleidingen die de keuze voor specialisatie uitstellen en ‘je opties
openhouden’ zijn steeds populairder geworden (Ibid.).

(Een deel van) mijn generatie weet niet wat hij, zij of hun ‘wil’ en komt er maar niet
achter. Vooral op het gebied van de volgende stap van het professionele leven, de
overgangsfase van student naar starter, wordt als erg moeilijk ervaren (Ibid.). Ikzelf worstel
hier ook erg mee. Na een brede opleiding met tal van oriëntatie mogelijkheden, twee
tussenjaren en een bijna afgeronde master heb ik nog steeds niet het gevoel veel stappen te
hebben gezet richting een antwoord vinden op de vraag wat ik ‘later’ wil gaan doen. Ik kan
er maar niet achter komen waar ik warm voor loop, waar ik energie van krijg en, misschien
als belangrijkst, waar ik veel tijd en energie in wil investeren om me te ontwikkelen. Stilstand
ligt op de loer en stilstand voelt als achteruitgang. Het is het begin van een neerwaartse
spiraal die motivatie, perspectief en hoop met zich mee naar beneden trekt. Ik moet bezig
blijven, maar wil niet bezig zijn met nutteloos werk. Het moet wel impact hebben, hè!

Ik kom er niet uit. Ik denk, peins en tob me suf maar het voelt alsof ik telkens tegen
de dezelfde muur aan loop. Ik heb alles geanalyseerd en kan alle oorzaken en hun gevolgen
van het verhaal van mijn leven uiteenzetten, maar zodra ik naar de toekomst kijk en probeer
te destilleren wat mijn verleden mij vertelt over welke richting ik op moet, valt het stil. En dan
slaat de twijfel toe. Is dit wel wat ik wil? Wat wil IK eigenlijk? Wie ben IK eigenlijk?
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Het voelt alsof de manieren die ik gebruik mij niet verder helpen. Mijn rationele
overdenkingen komen er niet uit. Mijn probleem, en het probleem van vele generatiegenoten
met me, is alleen aan te pakken met wat ze in de organisatiewetenschap een third-order
change (Bartunek & Moch, 1987) en in de onderwijswetenschap epistemic learning
(Bateson, 1972; Sterling, 2011) noemen: om het probleem op te lossen moet je je eigen
manier van kijken naar het probleem veranderen.

Deze scriptie doet daartoe een poging. Middels een traject van collage workshops
zal ik onderzoeken of meer intuïtieve vormen van kennis dan het rationele van waarde
kunnen zijn voor millennials zoals ik, millennials die worstelen met het ‘wat wil ik’-thema.
Hierbij focus ik me op de professionele aspecten van het ‘wat wil ik’-thema, waarbij het gaat
om vragen als: wat voor baan wil ik? In welke sector wil ik werkzaam zijn? Wat voor functie
en rol wil ik bij mijn werk aannemen? De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie zal zijn:

Hoe ervaren hoogopgeleide millennials het proces van collages maken met betrekking tot de
professionele aspecten van het 'wat wil ik’-thema?

Het doel van mijn onderzoek is tweeledig. Enerzijds wil ik onderzoeken hoe de ervaring van
een intuïtieve benadering als collages maken doorwerkt op de beleving van het ‘wat wil
ik’-thema bij millennials. Het ‘oplossen’ van het probleem of beantwoorden van de vraag is
daarbij niet het doel. Ik richt me op het reframen van het probleem of de vraag (third-order
change/epistemic learning) en op het meer open staan voor intuïtieve (tacit) kennis.
Anderzijds is mijn doel te exploreren hoe deze vorm van onderzoek doen en
dataverzameling kan bijdragen aan de wetenschap. Is het een geschikte manier om
intuïtieve kennis van deelnemers en onderzoekers meer de ruimte te geven?

Door het exploratieve karakter van dit onderzoek ligt de focus bij de methode die ik
kies te gebruiken: de vraag hoe deze methode is ervaren door de deelnemers aan het
onderzoek is de centrale vraag van dit onderzoek. Om deze reden gaat het volgende
hoofdstuk (theoretische inbedding) grotendeels over theorie over de onderzoeksmethode die
ik hanteer.
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2. Theoretische inbedding
Met de probleemschets van het vorige hoofdstuk als aanleiding kom ik op een punt waarbij
het probleem ingebed kan worden in bredere wetenschappelijke discussies over wat
(wetenschappelijke) kennis is, waar deze ophoudt en op welke manieren je naar de
werkelijkheid en problemen kunt kijken. Een prominent debat daarbinnen gaat over welke
vormen van kennis er zijn en welke daarvan als wetenschappelijk door kunnen gaan. Is
alleen empirische, rationele kennis gelegitimeerd om namens de wetenschap iets over de
werkelijkheid te zeggen? Of zijn er ook andere waardevolle vormen van kennis die dat
zouden kunnen, zoals onder andere experiential knowledge (kennis die je opdoet uit directe
ervaringen met de buitenwereld), presentational knowledge (kennis over hoe je die
ervaringen kan uiten, communiceren en delen) en practical knowledge (kennis over hoe je
overgaat tot actie) (Heron & Reason, 2008; Coghlan & Brannick, 2014). Het is aan dit debat
dat ik met deze scriptie wil bijdragen. Door de beleving van millennials die worstelen met het
‘wat wil ik’-thema en werk te onderzoeken poog ik andere vormen van kennis, die binnen de
academische context vaak nog achterwege worden gelaten of over het hoofd worden gezien
(Eisner, 1981; Leavy, 2009), een plek te geven in wetenschappelijk onderzoek.

Tacit knowledge
Een algemene term die gebruikt wordt om bovenstaande en vele andere vormen van kennis
onder te scharen is tacit knowledge. Tacit knowledge is de verzamelnaam voor alle vormen
van impliciete kennis die men onbewust bezit en die moeilijk in woorden te vatten zijn
(Ambrosini & Bowman, 2001). Verdere eigenschappen van tacit knowledge kunnen zijn dat
het persoonlijk, praktisch en context gebonden is (ibid.) en het kan ook (individuele of
collectieve) sociale, esthetische, ethische en spirituele kennis omvatten (Linde, 2001). Tacit
knowledge is relevant voor dit onderzoek omdat het concept verschillende vormen van
intuïtieve kennis omvat die ik in dit onderzoek bij millennials boven wil laten komen.

In navolging van Nonaka & Takeuchi (1995) werd voorheen aangenomen dat tacit
knowledge tegenover expliciete kennis stond en dat het slechts “aan het wachten was om
omgezet te worden” (Tsoukas, 2005, p. 15). Tegenwoordig stelt men echter dat niet alle
kennis omgezet kan worden naar expliciete kennis (Eisner, 2008, p.5) en sommige
postmodernisten betwijfelen zelfs of er wel een universele basis voor kennis bestaat. Zij
stellen dat kennis “de consensus van de community” is (Venkitachalam & Busch, 2012, p.
357).

De belangrijke vraag blijft dan: wat kun je doen met tacit knowledge? Er bestaat
brede consensus dat tacit knowledge zeer belangrijk is voor individuen en organisaties
(ibid.), maar hoe ermee omgegaan kan worden is moeilijker. Sommigen proberen tacit
knowledge te operationaliseren middels computercode (Jabar, Sidi & Selamat, 2010) of een
“linguistic output system” (taal) (Venkitachalam & Busch, 2012), maar zelfs als dat lukt moet
deze expliciete kennis alsnog onbewust (“tacitly”) begrepen en toegepast worden (ibid.;
Tsouskas, 2005). Om deze reden stelt Tsouskas:

“We cannot operationalise tacit knowledge but we can find new ways of talking,
fresh forms of interacting and novel ways of distinguishing and connecting. Tacit
knowledge cannot be “captured”, “translated”, or “converted” but only displayed
and manifested, in what we do. New knowledge comes about not when the tacit
becomes explicit, but when our skilled performance is punctuated in new ways
through social interaction.” (2005, p 16)
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Hoewel nieuwe tacit knowledge dus wel overgedragen kan worden, kan men niet precies
vastleggen wat er wordt overgedragen of hoe en zelfs wanneer dat ontvangen wordt. Eén
van de meest effectieve manieren om tacit knowledge over te dragen is door middel van
narratief en storytelling (Linde, 2001). Hier geldt zelfs vaak het principe ‘show, don’t tell’: hoe
implicieter de evaluatie van het verhaal (de tacit knowledge), hoe effectiever deze overkomt
(Ibid.; Venkitachalam & Busch, 2012). Maar ook andere vormen zoals brainstormmethoden,
metaforen en analogieën, emoties en non-verbale communicatiemiddelen kunnen tacit
knowledge overdragen (Lijuan & Xiaoying, 2014; Simmons & Daley, 2013). Hierbij gaat het
dus niet om het vastleggen van wat er precies overgedragen wordt (want dat is onmogelijk
(Tsouskas, 2005)), maar om “de creatie van een suggestieve vorm waarvan de betekenis
wordt belichaamd in de vorm van wat wordt uitgedrukt.” (Eisner, 1981, p. 8). Voor het vinden
van die suggestieve vorm is geen blauwdruk: omdat de context zo belangrijk is om te
begrijpen wat voor tacit knowledge er wordt overgedragen, is elk onderzoeksverslag
maatwerk (ibid.). Zo ook in dit onderzoek.

Ways of attention
Een interessant en relevant perspectief binnen het debat rondom expliciete en impliciete
kennis komt van de filosoof en psychiater Iain McGilchrist, die in zijn boek The Master and
his Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World (2009) een nieuw
perspectief presenteert op de onderlinge verhouding tussen de twee hersenhelften en hoe
dat onze kijk op de wereld beïnvloedt. McGilchrist stelt dat het niet zo is dat de
linkerhersenhelft zich bezighoudt met logica en de rechterhersenhelft met creativiteit, zoals
eerder werd gedacht. Het is meer dat de twee hersenhelften met totaal verschillende
manieren van aandacht (“ways of attention”) naar de de wereld kijken en er daarbij andere
waarden en vormen van kennis op nahouden. Om een beeld te krijgen van de verschillen in
aandacht, vind je in tabel 1 een opsomming van enkele eigenschappen en waarden van de
twee hersenhelften, door mij samengesteld uit verschillende bronnen van McGilchrist of
waar McGilchrist te gast was:

Linkerhersenhelft Rechterhersenhelft

narrow focused attention pays attention to the whole environment

categories uniqueness

mechanistic, processing intuitive

literal meaning implicit meaning, metaphors

knowing understanding

theory emotion

jumps to conclusions looks for anomalies/ black swans/ plays
devil’s advocate

doesn’t know what it doesn’t know embodied

solutions framing
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Tabel 1: Uit McGilchrist (2009), Becker, Milton & Dylyn, (2019) en Malone (2021)

Zoals McGilchrist het benoemt: “They [de twee hersenhelften red.] yield a different version of
the world.” (Malone, 2021). We hebben beide perspectieven nodig om ons staande te
houden in het leven, maar in het Westen is de balans zoek. McGilchrist toont dat het denken
in het Westen gedurende de eeuwen steeds meer gedomineerd wordt door de
linkerhersenhelft, met als gevolg dat we steeds meer verbrokkeld zijn gaan denken en
steeds minder vanuit het geheel, vanuit de context of vanuit gevoel en intuïtie naar een
situatie kijken. Deze analyse raakt de kern van mijn onderzoek, omdat ik wil bestuderen hoe
de manier van denken van millennials invloed heeft op hun houding ten opzichte van het
‘wat wil ik’-thema. Zou het kunnen betekenen dat millennials hierdoor ook meer verbrokkeld
zijn gaan denken over het ‘wat wil ik’-thema?

Het fenomeen van te veel vanuit ons linkerhersenhelft denken lijkt in ieder geval wel
onze kijk op het leven en de samenleving te hebben aangetast. Het heeft geresulteerd in wat
Sousanis (2015) beschrijft als ‘Flatness’, een eendimensionale manier van naar de wereld
kijken, zonder nuance of mogelijkheid tot verrassing. Je kan het in de huidige Westerse
maatschappij op allerlei plekken terugzien, zoals op macro-politiek niveau als het gaat over
polarisatie en group think (Becker, Milton & Dylyn, 2019) en op organisationeel niveau, waar
het zoals Berend van der Kolk in zijn boek ‘De Meetmaatschappij’ (2021) aantoont steeds
meer en vroeger wordt vastgelegde targets, persoonlijkheidstesten, SMART-doelen en
andere rankings. En ook op individueel niveau proberen we met smartwatches, fitbits,
slimme thermostaten en gesynchroniseerde agenda’s ons leven steeds meer te controleren,
te meten en efficiënt in te richten (Burkeman, 2016; Van der Kolk, 2021). Vanuit dit frame
bekeken lijkt het mij geen verrassing zijn dat sommige millennials het gevoel hebben dat ze
zo snel mogelijk bij hun ideale baan moeten uitkomen en daardoor juist vastlopen.

De bevindingen van McGilchrist zijn relevant ook voor het wetenschappelijke debat
rondom wat (wetenschappelijke) kennis is en hoe de wetenschap zichzelf daarnaar heeft
georganiseerd. Ook daarover kan gezegd worden dat er erg op de linkerhersenhelft geleund
wordt en dat dat heeft geresulteerd in een smalle manier van kijken naar wat kennis is. De
meeste onderzoeken hanteren nog een positivistische of post-positivistische epistemologie
en de bijbehorende scientific method, waar vooraf moet vaststaan wat er onderzocht wordt,
hoe het onderzoek zal verlopen en welke uitkomsten verwacht worden, om zo bij expliciete
kennis terecht te komen (Eisner, 1981, Leavy 2009). Hierbij wordt de ruimte voor verrassing
en anomalieën geminimaliseerd. Daarbij komt dat er de afgelopen decennia steeds meer
fragmentatie is ontstaan tussen en binnen academische disciplines. Het gevolg is steeds
meer gespecialiseerde kennis en wetenschappers met tunnelvisies en biases (Repko &
Szostak, 2020). Daarnaast zie je ook meer bezuinigingen op de minder meetbare, minder
logische geesteswetenschappen en meer budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de
meer exacte wetenschappen (Mittelstrass, 2015), waar meetbaarheid, statistiek en
reproduceerbaarheid meer mogelijk is. Meer ruimte voor de rechterhersenhelft zou meer
ruimte voor intuïtie, gevoel en uniqueness in onderzoek kunnen betekenen. Dit onderzoek
doet hiertoe een poging.

Millennials en ‘wat wil ik met werk?’
Zoals hierboven al kort benoemd, vermoed ik dat een overactieve linkerhersenhelft in relatie
tot de rechterhersenhelft ook bijdraagt aan de worsteling met het ‘wat wil ik’-thema onder
millennials. Kan het zijn dat millennials de ingrijpend veranderde sociale context zoals
beschreven in de inleiding en hun bijbehorende levensvragen proberen op te lossen met
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vooral hun linkerhersenhelft? Dat ze proberen door middel van een rationele analyse een
logische oplossing te vinden?

In het reeds bestaande onderzoek naar millennials en werk is dit perspectief nog niet
terug te vinden. Over het algemeen zijn er twee domeinen terug te zien in de literatuur. Zo
zijn er onderzoeken die zich voornamelijk richten op de karakteristieken van millennials
(wel/niet egoïstisch, streven naar impact) en de vergelijking daarvan met eerdere generaties
(Levenson, 2010; Myers & Sadaghiani, 2010). In het verlengde daarvan zijn er onderzoeken
over hoe organisaties het beste kunnen inspelen op de wensen van millennials (Rigoni &
Adkins, 2016; Bannon, Ford & Meltzer, 2011). Het andere domein in de literatuur richt zich
meer op de sociologische en psychologische verklaringen van waarom millennials anders
zijn dan de generaties voor hen en meer moeite lijken te hebben met het ‘wat wil ik’-thema
en grote (carrière)keuzes. Zo beschrijft Wijnants (2020) dat de samenleving dusdanig
veranderd is, met toegenomen keuzevrijheid, (sociaal) vergelijkingsmateriaal en
individualiteit, waardoor grote keuzes steeds moeilijker voelen. Daarnaast stelt Savickas
(2008) dat de essentie van werk en carrière ook ingrijpend is veranderd als gevolg van
digitalisering en een steeds sneller veranderende wereld. Vereiste competenties en
mogelijke carrière-opties zijn vager en meer fluïde, waardoor millennials meer zoekende
kunnen zijn. Carrière is niet meer een pad dat je bewandelt maar eerder een verhaal, eentje
die je zelf kunt en moet construeren (Meijers & Lengelle, 2012). Assistentie bij deze
self-construction is dan ook het devies aan loopbaanbegeleiders in de eenentwintigste eeuw
(Savickas, 2008).

In beide domeinen wordt vooral empirisch, post-positivistisch onderzoek gedaan
waar gezocht wordt naar objectieve verklaringen. De vragenlijst lijkt de meest gangbare
onderzoeksmethode (Bannon, Ford & Meltzer, 2011), waarbij lijkt te worden aangenomen
dat millennials rationele actoren zijn die weten wat ze willen en hier bewust naar op zoek
zijn. Een onderzoeksbenadering vanuit de holistisch ingestelde rechterhersenhelft, met meer
ruimte voor intuïtie, impliciteiten en tacit knowledge zou hierop een wezenlijke toevoeging
kunnen zijn. Het is immers zoals Einstein zei: “The rational mind is a faithful servant and the
intuitive mind is a precious gift: we live in a world that worships the servant and has forgotten
the gift.”

Arts-Based Research
Een methodologie waarmee ik de worsteling van millennials met het ‘wat wil ik’-thema kan
onderzoeken die ruimte biedt voor ‘the gift’ van Einstein, de rechterhersenhelft van
McGilchrist, is Arts-Based Research (ABR). ABR wordt als volgt omschreven:

“Art-based research can be defined as the systematic use of the artistic process, the
actual making of artistic expressions in all of the different forms of the arts, as a
primary way of understanding and examining experience by both researchers and
the people that they involve in their studies.” (McNiff, 2007, p. 29)

ABR is daarmee een containerbegrip, een genre, voor een veelvoud aan creatieve en
practice-based methodologieën (Leavy, 2009). Wang, Coemans, Siegesmund & Hannes
(2017) identificeren vijf categorieën, met elk weer verscheidene vormen onder zich: 1) visual
art; 2) sound art; 3) literary art; 4) performing art; 5) new media. (p. 16). Daarnaast
beschrijven ze ook drie manieren waarop kunst of creatieve methoden gebruikt kunnen
worden in onderzoek: research about art, art as research and art in research (p. 14).
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ABR gaat voorbij aan het Descartiaanse denken dat kennis logisch en rationeel is en
biedt ruimte voor andere vormen van (tacit) kennis, waarbij de betekenis voortkomt uit de
zintuigen, intuïtie en beleving van het moment (Taylor & Ladkin, 2009, p. 56). Het is vooral
goed voor kwalitatief onderzoek waarbij geëxploreerd, beschreven of ontdekt wordt (Leavy,
2009), en past dus bijzonder goed bij de doelstellingen van dit onderzoek.

ABR kan bijdragen aan een groot aantal vlakken. Op algemeen niveau kan het
bijdragen aan vergroten van bewustzijn, het ontwikkelen van identiteit, een stem geven aan
onderdrukte of gemarginaliseerde perspectieven (ook binnen een individu zelf (Bagnoli,
2009; Epp, 2016)), de dialoog bevorderen en betekenis of meerdere betekenissen oproepen
(Leavy, 2009). Op praktischer niveau kan het bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve
vaardigheden en ontvankelijkheid, andere manieren van zelfexpressie, tot de essentie van
iets komen, en het maken van waardevolle artefacten voor een persoon of organisatie
(Taylor & Ladkin, 2009)

Door ABR als methode te kiezen plaats ik me nadrukkelijk buiten de eerder
genoemde (post-)positivistische epistemologie en neem ik een meer kwalitatief-inductieve
(Leavy, 2020) en kritisch-realistische (Burgoyne, 2009) positie in waarbij kennis niet objectief
buiten de ontvanger ligt, maar juist in co-creatie tussen de buitenwereld en het subject tot
stand komt (Eisner, 1981). Op deze wijze komt er meer ruimte voor de tacit knowledge waar
ik in dit onderzoek naar op zoek ben.

Collages
Als concrete methode van ABR gebruik ik collages, welke ik inzet op een manier die Wang et
al. art in research noemen: “when art is actively applied by participants and/or
artist-researchers as a creative process in one or more phases of a research process
studying social and behavioral science phenomena” (Wang et al., 2017, p. 15). Collages
maken is “the process of using fragments of found images or materials and gluing them to a
flat surface to portray phenomena” (Butler-Kisber & Poldma, 2010, p.2). Collages kunnen
worden ingezet als middel voor reflectie, als een manier van het bovenhalen van intuïtieve
kennis en als een manier om ideeën te conceptualiseren (Butler-Kisber & Poldma, 2010).
Daarmee kan het bijdragen aan het bevrijden en/of consolideren van het denken (Simons &
Daley, 2013), het integreren van verschillende ‘lagen van kennis’, identiteitsontwikkeling en
betekenisgeving (Chilton & Scotti, 2014). Collages creëren een ‘reflectieve afstand’ (Epp,
2016, p.3) en worden daarom gezien als een veilige en gestructureerde methode om het
proces van zelf-expressie aan te gaan (Chilton & Scotti, 2014). Het is zeer toegankelijk
omdat men weinig artistieke vaardigheden voor nodig heeft om toch een betekenisvol
product te creëren (Butler-Kisber & Poldma, 2010; Wolfer, 2015).

Simons & Daley (2013) stellen dat collages maken als manier om meer te begrijpen
over jezelf of bepaalde fenomenen het creatieve proces omdraaien: in plaats van vanuit de
persoon via het proces naar een product te werken, werk je intuïtief vanuit het product via
het proces naar de persoon toe. Je vraagt wat het product je over je persoon kan vertellen.
Daarmee maakt het gebruik van wat creativiteitsonderzoeker Edward de Bono ‘water logic’
noemt, waarbij het niet gaat om definitieve antwoorden verkrijgen, maar om antwoorden op
vragen als ‘waar leidt dit heen?’ en ‘wat gebeurt hierna?’ (De Bono, 1999, uit Davis, 2008).

Als specifieke vorm van collages maken heb ik me laten inspireren door
SoulCollage®, dat veel in therapeutische kringen wordt gebruikt (Wolfer, 2015).
SoulCollage® is een method of self-discovery, ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige
eeuw door Seena B. Frost, waarin deelnemers kleine kunstwerken van ongeveer
ansichtkaartformaat maken van knipsels uit tijdschriften (Epp, 2016). Dit proces dient
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volledig intuïtief te gebeuren, je kiest plaatjes alleen maar op basis van wat je op dat
moment aanspreekt (SoulCollage®, 2010). Naast dat dit voor veel deelnemers een plezierig,
rustgevend en therapeutisch proces is, zorgen de reflectievragen na afloop van het creëren
van een collage voor een bewuste betekenisgeving van het werk (Wolfer, 2015).

Collages acht ik om een aantal redenen zeer geschikt voor dit onderzoek. Allereerst
is het een zeer intuïtief en visueel ingestelde methode waardoor deelnemers worden
gedwongen meer hun rechterhersenhelft, de hersenhelft die ik in mijn onderzoek ‘aan het
woord wil laten’, te gebruiken (Simmons & Daley, 2013). Ten tweede is de zeer toegankelijke
aard van collage maken een voordeel, aangezien ik niet vooraf zal weten hoeveel artistieke
ervaring de deelnemers van mijn onderzoek zullen hebben. Ten derde is het een effectieve
manier is om tacit knowledge te ‘expliciteren’, hoewel ik het in navolging van Tsouskas
(2005) overdragen zou willen noemen (Butler-Kisber & Poldma, 2010; Butler-Kisber, 2008;
Simmons & Daley, 2013). Zoals bij het kopje tacit knowledge al beschreven, blijkt ook hier
dat er verschillende manieren zijn van overdragen. Zo doen Davis & Butler-Kisber (1999)
een vorm zelfanalyse door middel van geschreven reflecties, analyseren Butler-Kisber &
Poldma (2010) aan de hand van visuele thematiek en gebruiken Simmons en Daley (2013)
een combinatie van interpretatie van de deelnemers en het destilleren van thema’s door de
onderzoekers. Davis en Butler-Kisber (1999) stellen daarnaast ook dat je op moet passen
met analyses en interpretaties van collages, omdat het een fragmenterend effect kan
hebben op een holistische ervaring. In sommige gevallen kan de ervaring zelfs zo intiem of
‘inwendig’ voelen, dat van de analyse van de collage zelf moet worden afgezien. De timing
van de analyse of interpretatie is daarom ook van balang. Een collage kan op verschillende
momenten geïnterpreteerd worden en kan elke keer weer andere tacit knowledge naar
voren brengen. Om deze redenen kies ik er in dit onderzoek voor het zwaartepunt van de
interpretatie van de collages ook erg bij de makers van de collages zelf te leggen en deze
interpretatie op verschillende momenten te laten plaatsvinden.

Affect
Een belangrijk onderdeel van zowel tacit knowledge en Arts-Based Research is de dimensie
van het voelen. Een deel van wat je voelt kun je in woorden uitdrukken (‘ik voel me
boos/vrolijk/jaloers etc’), voor een ander deel is dat een stuk lastiger (‘ik voel dat er iets is
met mijn beste vriend, maar weet niet wat’. Of ‘ik voel me nooit op mijn gemak als dat
gebouw binnen loop, maar geen idee waarom.’). Dit onverwoordbare fenomeen wordt ‘affect’
genoemd (Coleman, 2016). Affect is, net zoals het fenomeen dat het omschrijft, lastig te
definiëren. In lekentaal uitgelegd beschrijft affect het gevoel in het lichaam voordat het brein
het heeft kunnen registreren als een emotie. Of, zoals Blackmann en Venn (in Coleman,
2016 p.17) het completer omschrijven: “They see affect as a (biological, neurological, or
psychological) force in which a body registers a relation with another entity or
environment—a flush of heat before the emotion of shame can be ‘‘owned and recognized,’’
for example—or a feeling that may not be translated easily into language.” Affect is erg
relevant voor exploratief kwalitatief onderzoek zoals deze scriptie, omdat het de onderzoeker
in staat stelt breder te kijken dan het expliciteerbare. Hiermee brengt het andere vormen van
(tacit) kennis binnen het domein van het onderzoek (Bagnoli, 2009).

Affect kan dus niet goed in woorden gevat worden en kan alleen opgeroepen en
ervaren worden (Jansen, 2016). Affect resoneert: het gebeurt in de wisselwerking tussen
object en aanschouwer (Mühlhoff, 2019). Het roept in het lichaam een gevoel op, dat niet
direct hetzelfde gevoel hoeft te zijn als wat ‘verzonden’ is (ibid.). Het is daarmee een vorm
van taalloze communicatie (Coleman, 2016). Ahmed (2010) omschrijft affect als ‘plakkerig’,
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het blijft hangen aan mensen, dingen, ruimtes (zoals een sfeer in een kamer), en kan
daardoor bewegen door de tijd. Affect is ‘pre-persoonlijk’: een persoon ervaart het, maar het
is niet van dat individu (Jansen, 2016). Het is gedeeld, altijd in beweging en ontwikkeling en
niet vast te pinnen (Coleman, 2016; Ahmed, 2001; Gherardi, 2019).

Er zit dus een collectief en een individueel element aan affect. Daarmee is het een
manier om via een individuele subjectieve ervaring toch iets over het de gedeelde ervaring
te zeggen. Door affect als verbinding tussen collectieve en individuele ervaringen te
gebruiken, kan ik als onderzoeker de lezer meenemen in de ervaringen van de deelnemers
van dit onderzoek, die op hun beurt weer iets vertellen over de maatschappelijke fenomenen
waar millennials mee te maken hebben. Twee belangrijke concepten zijn hierbij nog van
belang: affective scripts (Coleman, 2016) en placeness (Gherardi, 2019). Met affective
scripts wordt de culturele inbedding van affect bedoeld. De meeste mensen vanuit een
bepaalde cultuur zullen bij bepaalde incidenten het affect op eenzelfde manier ervaren,
terwijl dat voor mensen uit een andere cultuur heel anders kan zijn. Hoewel de affecten zelf
universeel zijn, worden de ervaringen zo wel cultureel gekleurd (Coleman, 2016). Met
placeness wordt de doorwerking van een plek en de geschiedenis van een plek op de
affectieve ervaring van mensen en vice versa beschreven. Ze sturen de mogelijkheden van
wat er ervaren en gedaan kan worden binnen een plek (Gherardi, 2019). Brennan (2004, in
Gherardhi, 2019, p. 749) stelt zelfs dat de “affectieve sfeer” van een plek de “gedeelde
grond” vormt van waaruit affect naar voren komt. In combinatie met de bestaande affective
scripts beïnvloedt het dus in grote mate hoe affect ervaren wordt.

In de wetenschap was, net als voor tacit knowledge, lang geen aandacht voor affect,
dat als losstaand van cognitie werd gezien (Eisner, 1981). Tegenwoordig is er meer
aandacht voor affect en wordt er zelfs gepleit een ‘affective turn’, waar wetenschappers
affect onderdeel maken van hun dataverzameling en vormen van onderzoeksoutput (Kim &
Bianco, 2007; Jansen, 2016). Hoe ermee om te gaan blijft een moeilijke vraag. De functie
van affect in onderzoek is anders dan dat van ‘conventionele’ (post-positivistische)
onderzoeksdata, waar het gaat om zo duidelijk mogelijk informatie overbrengen. Bij affect is
de functie eerder het “oproepen van intensiteiten” (Jansen, 2016, p. 68). Het doel is niet om
iets te ‘weten’, maar om een vorm te vinden waarbij (een deel van) de intensiteit die is
ontstaan in een bepaalde situatie overgedragen kan worden (ibid.; Eisner, 1981). Daarvoor
is, net als bij het overdragen van tacit knowledge, niet één methodologische richtlijn (Jansen,
2016). Hoe je affect gebruikt, hangt erg af van het doel van je onderzoek en gewenste
communicatie daarvan. Een belangrijke factor hierin is de mate van bekendheid van de
ontvanger met de context van het affect. Jansen (ibid.) stelt dat hoe minder bekend de
context voor de ontvanger is, hoe meer toelichting nodig is. Dit verlaagt volgens hem wel de
kans op het oproepen van die gewenste intensiteit (het is minder show, don’t tell) en
vergroot de mogelijkheid dat mensen afhaken omdat ze zich met de specifieke context niet
kunnen identificeren. Het is aan de onderzoeker welke afweging daarin gemaakt wordt. Bij
andere manieren van omgaan met affect maak je als onderzoeker nog nadrukkelijker
gebruik van de eigen beleving, intuïtie, gevoel en inschattingsvermogen (Eisner, 1981). Zo
bedrijft Eisner (ibid.) ‘indwelling’, het als onderzoeker zoveel mogelijk inbeelden van in de
beleving van de ander, en het zichtbare en verwoordbare gebruiken als springplank om
dieper in het onzichtbare en onverwoordbare te komen. Ook MacLure (2011) stelt de
onderzoeker centraal met haar concept van ‘hot spots’, waarbij het gevoel van fascinatie en
verwondering (“wonder”) van de onderzoeker leidend is in de richting en focus die er gelegd
worden in het onderzoek.
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Samenvattend heb ik in het bovenstaande hoofdstuk het concept tacit knowledge
beschreven en heb ik het frame van de twee hersenhelften met een totaal andere manier
van naar de wereld kijken geïntroduceerd, waarbij de rechterhersenhelft een holistischer
vorm van aandacht hanteert. Ik zie hier een overlap: meer ruimte voor de rechterhersenhelft
zou zomaar meer ruimte voor tacit knowledge kunnen betekenen. Zowel in de wetenschap
als in de Westerse maatschappij leunt men echter vooral op de expliciet georiënteerde
linkerhersenhelft. Mogelijk geldt dit ook voor millennials die aan het worstelen zijn met het
‘wat wil ik’-thema en hun volgende stap(pen) in hun professionele ontwikkeling. In dit
onderzoek poog ik door middel van een Arts-Based Research methodologie van collages
maken meer ruimte te creëren voor de rechterhersenhelft en zo zowel voor de deelnemende
millennials als in dataverzameling en kenniscreatie verder te kijken dan rationele
overdenkingen. Dit onderzoek is daarmee onderdeel van de affective turn (Kim & Bianco,
2007; Jansen, 2016): ik geef affect een centrale plaats in de onderzoeksopzet, om zo
vormen van tacit knowledge die daar zitten naar boven te kunnen brengen en als data mee
te kunnen nemen in mijn onderzoek.
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3. Onderzoeksopzet

Deelnemers
Dit onderzoek is uitgevoerd met een groep van zeven deelnemers, waarbij ik zelf als
participant-researcher (Swantz, 2008) als zevende deelnemer van het traject geld. Mijn
doelgroep is hoogopgeleide millennials (21-35 jaar). De reden om toe te spitsen op deze
groep is omdat hoogopgeleiden meer lijken te worstelen met het ‘wat wil ik’-thema dan lager
opgeleiden (Wijnants, 2020). Daarnaast zijn hoger opgeleiden voor mij uit praktische
overwegingen makkelijker te bereiken en benaderen.

De werving van deelnemers was ontworpen in twee delen. Enerzijds was ik van plan
om via mijn persoonlijke netwerk middels oproepen op social media deelnemers te werven.
Daarnaast wilde ik mijn uitnodiging voor deelname rondsturen bij verschillende
studieadviseurs van de Universiteit Utrecht. Mochten zij mensen bij hen krijgen die worstelen
met het ‘wat wil ik’-thema en de volgende stap in hun professionele ontwikkeling, dan
konden ze hen informeren en uitnodigen eventueel mee te doen. Echter, na een eerste
ronde van oproepen in mijn eigen netwerk had ik al meer dan genoeg enthousiaste reacties
gekregen, waarna ik heb afgezien van het rondsturen van mijn oproep naar de
studieadviseurs. Op de implicaties hiervan zal ik in de discussie reflecteren.

In totaal hebben dertien mensen zich officieel aangemeld (een tiental meer heeft
interesse getoond), waarvan er zes uiteindelijk aan het traject begonnen zijn. Deze selectie
ging op basis van beschikbaarheid en mogelijkheid om bij alle bijeenkomsten aanwezig te
zijn. De uiteindelijke groep bestond uit vier mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 23 tot
en met 29 jaar, waarvan sommigen nog studeerden, anderen net klaar waren en anderen al
een eerste baan hadden (gehad). Alle deelnemers hadden een ‘brede bachelor’ als
studieachtergrond.

Beschrijving onderzoekstraject
In de maanden voor aanvang van het onderzoekstraject heb ik afbeeldingen voor het collage
maken verzameld. De afbeeldingen heb ik geknipt uit vele tijdschriften en konden het
formaat hebben tussen A4-grootte en plaatjes van enkele centimeters. Om een breed en zo
min mogelijk gestuurd aanbod aan afbeeldingen te hebben, gebruikte ik tijdschriften van
uiteenlopende thema’s zoals National Geographic, Quote, Allerhande, Stadstuinieren en
Flow en had ik vrijwel geen selectiecriteria: ik vermeed alleen afbeeldingen met tekst en
afbeeldingen met bekende mensen erop om reeds bestaande associaties te voorkomen.

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers in een
voorbereidende opdracht opgeschreven hoe ze het ‘wat wil ik’-thema op dat moment
ervaarden en hoe ze er in het verleden mee om zijn gegaan (zie appendix 2). Daarna startte
het onderzoekstraject, dat bestond uit vier bijeenkomsten (drie collage workshops en een
gezamenlijke afsluitende bijeenkomst) en reflecties tussen elke bijeenkomst in. De vier
bijeenkomsten vonden in oktober en november van 2021 om de twee weken plaats op een
woensdagmiddag bij mij thuis. Met het oog op Gherardi’s (2019) placeness, heb ik aandacht
besteed aan het creëren van een veilige sfeer. Persoonlijke attributen waren zoveel mogelijk
opgeruimd en bij aankomst stond altijd zachte instrumentele muziek op en stond er thee,
water, fruit en noten klaar. Ook lag er voor elke deelnemer een pakketje met een schaar,
prittstift, schrijfpapier en pen klaar.

De bijeenkomsten duurden elk ongeveer drie uur, met uitzondering van de eerste
bijeenkomst, die anderhalf uur langer duurde. Hierin introduceerde ik namelijk het

18



theoretisch framework van de linker- en rechterhersenhelften en de opzet van mijn
onderzoek, en bespraken we de voorbereidende opdracht om een collectief startpunt met
gedeelde energie te manifesteren.

Elke collage workshop bevatte dezelfde structuur. Bij aanvang werd een korte
check-in gedaan. Hierin werd een korte meditatie gedaan waarbij de deelnemers begeleid
werden om hun persoonlijke houding ten aanzien van het ‘wat wil ik’-thema voor de geest te
halen. Daarna begon het proces van collage maken. Alle afbeeldingen werden over de
grond verspreid (zie afbeelding 1 & 2) en al rondlopend konden de deelnemers hun
afbeeldingen selecteren. Dit proces diende volledig intuïtief te gebeuren: welke beelden
spreken mij nu in het moment aan, resoneren met me? De reden achter de keuze van
deelnemers voor bepaalde afbeeldingen was (voor dat moment) irrelevant. Eerst werd er
een ‘warming-up’ gedaan, om de rechterhersenhelft met haar impliciete, visuele, intuïtieve
manier van aandacht (McGilchrist, 2009) te activeren. Deelnemers kozen drie beelden en
selecteerden daar weer één van, waarna een woord aan het beeld werd toegekend (zie
appendix 1). Daarna volgde de daadwerkelijke collage maken, waarbij men in stilte beelden
selecteerde, knipte, paste en opplakte of weglegde totdat de collage ‘af’ voelde.

Afbeeldingen 1 en 2 : Collage maken in progress

Na het collage maken vond een eerste reflectie plaats. Deze is onderdeel van het officiële
SoulCollage® proces en heeft de functie om de opgekomen intuïtieve kennis in de collages
explicieter te maken. Men ‘leest’ als het ware de collage door de vragen aan de collage te
stellen en vanuit de collage te antwoorden (zie tabel 2 voor de SoulCollage® vragen en
afbeelding 3 ter illustratie). Hiermee erken je, zoals Henriksen et al. (2022) laten zien dat dat
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met tekst gebeurt, dat de collage zowel van jou komt, alsook een eigen entiteit is en dat
daartussen een affectieve relatie ontstaat.

1. Wie ben je? Begin antwoord met:
Ik ben degene die…

2. Wat kom je …(naam) brengen?

3. Wat wil je van …(naam)? Wat heb je nodig van …
(naam)?

4. Wat is je naam? NB. Kan ook werknaam zijn,
hoeft niet nu af te zijn

5. Is er nog iets wat jij als persoon wilt zeggen tegen je
collage?

Tabel 2: de Soulcollage® vragen

Antwoorden op deze vragen werden door de deelnemers opgeschreven; de naam van de
collage werd bij wijze van afronding daarnaast ook op de achterkant van de collage
geschreven. Na deze reflectie werd er nog groepsgesprek gehouden over de ervaringen van
de bijeenkomst, waarna de deelnemers, met collage en reflectievragen op zak, weer
huiswaarts gingen. Zie appendix 1 voor de structuur van de workshops.

Een week na elke bijeenkomst vond er een tussentijdse reflectie plaats. Deze
reflectie had als doel om de reflectieve boog van het gehele traject te ondersteunen en na te
gaan wat voor invloed het maken van de collage had op het algemene denken over het ‘wat
wil ik’-thema gedurende het dagelijks leven. Deze reflectie werd middels een online writing
prompt via email bij de deelnemers opgevraagd, waarbij ik de methode van freewriting
hanteerde (zie appendix 2). Freewriting is een manier van schrijven waarbij men een
constante stroom van woorden probeert te produceren door alles wat er in je opkomt ook op
te schrijven. Het doel is om zo dicht mogelijk bij je eerste gedachtenstroom te komen, en zo
min mogelijk jezelf te filteren of censureren (Elbow, 1989).

Na de drie collage workshops volgde twee weken later de afsluitende bijeenkomst,
die bestond uit drie onderdelen (zie appendix 1). Allereerst vroeg ik de deelnemers deel te
nemen in een geleide reflectie van het hele traject en middels weer een freewriting opdracht
het hele traject en proces langs te gaan en de aspecten op te schrijven die er bij hen
opkomen. Daarna volgde een groepsgesprek over wat het traject hen persoonlijk heeft
gebracht. Na een feestelijke pauze met taart, als viering van de afsluiting van het traject voor
de deelnemers, volgde nog een tweede groepsgesprek. Dit keer lag de focus op hoe ze de
methode van collages maken en reflecteren en het hele proces hebben ervaren.

Verantwoording vormgeving onderzoekstraject
In de vormgeving van dit onderzoekstraject zijn een aantal keuzes gemaakt die
verantwoording verdienen. Zo ook mijn rol als onderzoeker. Aangezien ik zelf in de
doelgroep van hoogopgeleide millennial val en zelf de worstelingen ervaar waar ik
onderzoek naar doe, zocht ik naar een onderzoeksvorm waarbij ik mezelf ook als
onderzoeksobject kon gebruiken. De rol van participant-researcher paste hier goed bij omdat
het de onderzoeker de ruimte geeft om ook persoonlijk deel te nemen aan de exploratie die
dit onderzoek is en te ervaren wat er gebeurt. Tegelijkertijd betekende dit ook dat ik in
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zekere zin net als de deelnemers ‘blanco’, zonder veel expertise, aan het traject deelnam en
net als zij niet wist wat het me zou brengen. In de discussie zal ik op de implicaties hiervan
reflecteren.

Daarnaast heb ik gekozen om de methode van SoulCollage® in een peer-to-peer
context uit te voeren. Hiermee heb ik gepoogd te voorkomen dat het voor de deelnemers
voelde als een soort één op één therapiesessie. Ik hoopte hiermee het ‘wat wil ik’-thema uit
het privé-domein te halen en het meer als een collectieve zoektocht te framen. Hiermee
ontstaat ook de mogelijkheid dat er bij de opening en afronding van de bijeenkomsten en bij
de analyse en reflectie opener wordt gesproken over de worstelingen en twijfels van de
deelnemers rondom het ‘wat wil ik’-thema. Hoewel het daadwerkelijke collage maken in stilte
plaatsvindt, kan er op deze manier toch een dialoog opgestart worden (Leavy, 2009).
Daarnaast denk ik dat, door in een groep te werken en zelf deel te nemen aan het creatieve
proces van een collage maken, mijn aanwezigheid als onderzoeker en workshopleider
minder dominant aanvoelt voor de deelnemers. In de zomer van 2021 heb ik een pilot
collage workshop uitgevoerd in deze context, waarna ik van de deelnemers de feedback
kreeg dat de methode en de ‘lees’-procedure zich goed lenen voor een dergelijke setting.

Dan methode van freewriting. Deze acht ik erg geschikt voor mijn onderzoek, omdat
het een manier is om (linkerhersenhelft) controle los te laten en je mee te laten voeren op de
stream of consciousness (Elbow, 1989). Daarmee draagt het bij aan de intuïtieve benadering
van dit onderzoek, welke ruimte probeert te bieden voor de rechterhersenhelft en tacit
knowledge.

Tot slot de keuze voor het aantal workshops. Deze is enerzijds pragmatisch geweest
omdat dat haalbaar was in de tijd die ik voor dit onderzoek had en tegelijkertijd wel genoeg
tijd gaf voor de deelnemers om gewend te raken aan de intuïtieve benadering en het proces
van collage maken. Tevens werkt het maken van een serie collages cumulatief voor het
verkrijgen van een een genuanceerd begrip van een fenomeen zoals het ‘wat wil ik’-thema,
omdat elk collage een ander facet aan het licht brengt (Davis & Butler-Kisber, 1999;
Butler-Kisber & Poldma, 2010).

Dataverzameling
De dataverzameling bestond per ‘collage
cyclus’ (waarvan er dus drie hebben
plaatsgevonden) uit vier onderdelen: 1) de
collages zelf, 2) de antwoorden op de
‘lees’-procedure na het maken van de collages,
3) het afsluitende groepsgesprek en 4) de
tussentijdse reflectie na een week. Daarnaast
heb ik de voorbereidende opdracht
voorafgaand aan de workshops en de writing
prompt en de twee groepsgesprekken uit de
gezamenlijke afsluitende (vierde) bijeenkomst
als data verzameld, om zicht te krijgen op de
houdingen van de deelnemers ten opzichte
van het ‘wat wil ik’-thema voor en na het
onderzoekstraject. Gedurende het hele
onderzoek heb ik tevens een field notebook
bijgehouden waarin ik zaken die mij opvielen
en gevoelens die ik ervaarde heb bijgehouden. Afbeelding 3: het ‘lezen’ van de collage
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De onderzoeksdata zijn vrijwel geheel digitaal opgeslagen: collages zijn
gefotografeerd, reflecties zijn online ingevuld door deelnemers of gefotografeerd en
getranscribeerd door mij. De afrondende groeps- gesprekken zijn opgenomen en
getranscribeerd.

Ethische consideraties

Deelnemers hebben voorafgaand aan het traject schriftelijk toestemming verleend voor het
anoniem gebruiken van hun collages en reflecties in dit onderzoek. Tijdens de
dataverwerking ontstond het idee om de verbale data in poëtische vorm in te zetten als
affectieve onderzoeksresultaten. Omdat dit idee pas na het traject ontstond, is hier nog extra
om toestemming voor gevraagd. Persoonlijke gegevens zoals namen, telefoonnummers en
emailadressen zijn vertrouwelijk gebruikt en niet in het onderzoek terecht gekomen. Deze
gegevens zijn opgeslagen op SURFdrive, een beveiligde Cloud-omgeving.

Dataverwerking
Vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek werk ik niet met vooraf opgestelde
topiclijsten of thema’s waarnaar gezocht gaat worden. Ik werk inductief: juist naar hetgeen
ontstaat, naar boven komt, ben ik benieuwd. Tegelijkertijd richt de onderzoeksvraag zich
nadrukkelijk op de ervaring van de deelnemers gedurende dit traject. Een zekere
versmalling van welke data ik relevant acht voor de beantwoording van de onderzoeksvraag
is dus ook nodig.

De dataverwerking is affectief ingestoken, aangezien affect een belangrijke rol speelt
in Arts-Based Research. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zit er zowel een individuele als
een collectieve dimensie aan het fenomeen affect. Ook in mijn onderzoek kwamen allebei
deze dimensies naar voren: enerzijds hebben de deelnemers een heel individueel en
persoonlijk proces doorgemaakt, waarin ze dingen hebben ervaren die moeilijk waren in taal
kenbaar te maken aan anderen. En anderzijds zijn wij als groep de gedeelde ervaring van
het onderzoeken van het ‘wat wil ik’-thema door middel van collages aangegaan, waarbij
deelnemers ook veel vergelijkbare gevoelens of ervaringen hebben gehad. Beide dimensies
wil ik laten terugkomen in de resultatensectie.

Allereerst de individuele dimensie met de collages zelf. In eerste instantie was ik van
plan om in navolging Butler-Kisber & Poldma (2010) de collages te analyseren op
(gedeelde) visuele thematiek. Deelnemers gaven echter aan dat de collages erg persoonlijk
voor hen voelden en echt iets van henzelf representeerden dat anderen niet konden zien.
Om te voorkomen dat ik als onderzoeker voor de deelnemers niet passende interpretaties
zou maken, heb ik in navolging van Davis & Butler-Kisber (1999) ervoor gekozen de
collages niet direct zelf te analyseren. Wel hebben de deelnemers als onderdeel van de
reflectieopdracht in de afsluitende bijeenkomst zelf hun collages geanalyseerd. Hierbij
kregen ze de ruimte dit op een manier te doen die voor hen juist voelde. De collages
bevatten echter nog steeds affect en zijn daarom toegevoegd aan de resultaten om toch
“intensiteiten op te roepen” (Jansen, 2016) en de ontvanger te “laten bewegen” (Coleman,
2016).

Voor de gedeelde dimensie heb ik de verbale data (zowel de geschreven reflecties
als de gesproken nabesprekingen) gebruikt. Ik heb gebruik gemaakt van het concept ‘hot
spots’ van MacLure (2011), waarvoor ik alle data ben langsgegaan en de momenten,
opmerkingen of zinnen die mij op de een of andere manier fascineerden, heb gemarkeerd.
Van deze collectie heb ik daarna per deelnemer een found poem (Reilly, Lee, Laux &
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Robitaille, 2018) gemaakt (zie appendix 3). Found poems zijn ‘tekst plaksels’, gedichten
gemaakt uit reeds geschreven tekst. In een onderzoekscontext kun je dit doen met je
geschreven onderzoeksdata en wordt het een manier om de stem van de deelnemer of
respondent intact te houden, alsook om in één keer het verleden (d.m.v. herinneringen), het
heden (d.m.v. ervaringen) en de toekomst (d.m.v. dromen en angsten) van de deelnemer te
vangen en te presenteren. Daarnaast tonen de keuzes voor welke tekst gebruikt is ook het
perspectief van de onderzoeker, waardoor het een samengedrukte, beknopte maar
gelaagde weergave van onderzoeksdata is. Leavy (2010) stelt zelfs tri-voiced poetry voor,
waarbij naast de stemmen van de deelnemers en de onderzoeker ook de stem van de
academische literatuur in het gedicht geïncorporeerd kan worden. Door deze alternatieve
wijze waarop de onderzoeker in contact staat met de data is het een middel om inzichten te
genereren die met conventionele analysemethoden niet zichtbaar zouden worden (Reilly et
al., 2018).

Bij het maken van de individuele found poems merkte ik dat ik voornamelijk
gegrepen werd door het proces dat de deelnemers hadden doorgemaakt. Voor velen heeft
het onderzoekstraject hun houding ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema doen veranderen.
Ik voelde bij mezelf enthousiasme, trots en fascinatie dat het onderzoekstraject een
dusdanige impact heeft gehad op de deelnemers en besloot in navolging van MacLure’s
(2011) wonder hierop door te graven. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van thematische
analyse (TA) als manier om overkoepelende thema’s in de data te onderscheiden (Braun &
Clarke, 2012). In dit iteratieve proces werden potentiële thema’s beoordeeld op relevantie
voor de beantwoording van mijn onderzoeksvraag, werd er gekeken hoe de thema’s zich tot
elkaar verhielden en of thema’s niet samengevoegd konden worden, waarna een
uiteindelijke selectie plaatsvond. Zo begon ik in dit onderzoek met een tiental potentiële
thema’s en behandel ik er uiteindelijk vijf, waarvan de eerste vier niet zozeer thema’s zijn,
maar eerder fasen in het proces van de verandering van houding ten opzichte van het ‘wat
wil ik’-thema.

Als laatst zocht ik een manier om ook voor de gedeelde dimensie het affect dat ik
ervaarde over te kunnen dragen aan de lezer. Hiervoor heb ik ook gebruik gemaakt van
found poems, omdat het me in staat stelt per fase in de woorden van de deelnemers de
affecten van die fase over te brengen (Reilly, Lee, Laux & Robitaille, 2018) en daarmee de
lezer aan te grijpen en te prikkelen (Elbow, 1997). Deze gedeelde found poems heb ik
samengesteld uit de eerdere individuele found poems die ik heb gemaakt.
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4. Resultaten

Leeswijzer resultatensectie

Ik begin deze resultatensectie met de individuele dimensie van het proces dat de
deelnemers hebben doorgemaakt. Vanaf de volgende pagina presenteer ik per deelnemer
een set van de drie collages die ze hebben gemaakt tijdens dit onderzoekstraject. De functie
van de visuele collages in deze resultatensectie is niet om uit te vinden wat er nu precies
heeft plaatsgevonden binnen in de deelnemer, maar om een gevoel te krijgen van het
proces dat de deelnemers hebben doorgemaakt en zelf ook het een en ander van die
ervaring te beleven. De collages zijn chronologisch geordend, van boven naar onder en van
links naar rechts. De namen die de deelnemers aan de collages hebben gegeven zijn onder
de collages vermeld als minimale toelichting op (de richting van) het proces van de
deelnemer. Voor meer affectieve toelichting op het individuele proces kun je de individuele
found poems in appendix 3 lezen. Deze staan in dezelfde volgorde als de collages.

Daarna maak ik de overstap naar de meer gedeelde ervaringen van het proces,
welke ik uiteenzet aan de hand van vier fasen. Als laatste licht ik één thema toe dat
nadrukkelijk heeft bijgedragen aan de verandering van houding van de deelnemers: het
groepsaspect.
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Speels Sirene - een schreeuw van vorm en kleur De deining van schoonheid en verwondering.
Of innerlijke kalmte
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Boven: “alles en niets” Links: Ik ben Daniel, [eigen naam] zijn vergeten naam Rechts: Ik ben Benito de feestsalamander
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[eigen naam] Quasimodo Moedeloosheid
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Open your eyes ‘Warm Water’ Durf en Vertrouw
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Vlakken-, vlakte-, vlakke-, identiteit Mijn naam is veranderlijk en ontastbaar. When life opens a door, a bridge also
En krijg ik pas wanneer jij hem vastlegt, dus heb ik niet.     opens. Ook: deur en brug naar het ongewisse.
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boven: Tsss idc (I don’t care); links: Bassale kracht; rechts: The Never-ending Journey
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Boven: Gelukkige zoektocht Links: Een(d)heid in chaos rechts:Twijfel her en der. Of Hangend of vliegend
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Nu je hopelijk een gevoel hebt kunnen krijgen van de individuele processen van de
deelnemers, maak ik in het volgende gedeelte de overgang naar de gedeelde dimensie van
de ervaringen van de deelnemers. In de theorie beschreven in hoofdstuk 2 komen een
aantal elementen naar voren waar een arts-based proces en specifiek collage maken aan
kunnen bijdragen, die ik hier kort herhaal. Collage maken geeft ruimte aan affect en kan
daarmee verschillende lagen van kennis (Chilton & Scotti, 2014)) en gemarginaliseerde
perspectieven (Bagnoli, 2009; Leavy, 2009) aan het licht brengen en de ruimte geven om
zich te uiten (Taylor & Ladkin, 2009). Hiermee biedt het de mogelijkheid om bij te dragen aan
het vergroten van het bewustzijn (Bagnoli, 2009; Leavy, 2009) en te helpen bij
identiteitsvorming (Bagnoli, 2009; Chilton & Scotty, 2014; Leavy, 2009). Het model van
Simons & Daley (2013) van het omgekeerde creatieve proces toont dat door te beginnen
met het product en vanuit daar via het proces naar de persoon te werken er een reflectieve
afstand gecreëerd (Epp, 2016) wordt die ruimte biedt voor zelfexpressie (Taylor & Ladkin,
2009; Chilton & Scotty, 2014 ).

Al deze bovenstaande elementen zijn ook naar voren gekomen in dit onderzoek. Mijn
interesse werd echter niet per se gewekt door het feit dat deze elementen terugkwamen,
maar vooral hoe dit dan tot stand kwam in relatie tot het ‘wat wil ik’-thema. In de data van de
deelnemers zag ik bij veel deelnemers dat ze een vergelijkbare soort ontwikkeling hadden
doorgemaakt. Tijdens de acht weken dat het onderzoekstraject plaatsvond, heeft er bij veel
deelnemers een bewustwordingsproces plaatsgevonden rondom de tacit knowledge die
verborgen zit in affect. Dit heeft hun houding ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema doen
veranderen. Uit mijn analyse van dit bewustwordingsproces en de verandering van houding
komt een serie stappen naar voren, waarbij de stappen 6a en 7a ‘substappen’ zijn die
specifiek gaan over de relatie tot het ‘wat wil ik’-thema:

1) Deelnemers liepen vast in hun manieren van omgaan met het wat wil ik
thema. Ze worstelden en wisten niet hoe ze verder kunnen komen.

2) Door mee te doen aan dit onderzoek erkenden ze dat ze vast zaten.

3) Ze stelden zich in het onderzoekstraject open voor nieuwe manieren van
kijken en proberen. Ze accepteerden een nieuwe framing / een nieuw
model.

4) Door het maken van en reflecteren op hun collages ervaarden ze iets
wezenlijk nieuws.

5) Ze merkten op dat de nieuwe informatie als ‘echt’ voelde maar konden het
verder nog niet plaatsen of duiden.

6) Ze herkenden na een tijdje de nieuw ervaren informatie als delen van
zichzelf, ze voelden dat wat ze merkten bij ‘hen’ hoort.

6a. Ze merkten dat ze de ‘wie ben ik?’-vraag eigenlijk belangrijker vonden
dan ‘de wat wil ik?’-vraag, waarop ze vastliepen. De vragen zijn verbonden,
en als je beter weet wie je bent is, komen eventuele antwoorden op de ‘wat
wil ik’-vraag vanzelf of daarna wel.
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7) Ze erkenden deze nieuwe aspecten als delen van zichzelf. Er ontstond
een bepaalde acceptatie en berusting dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat
de situatie waarin ze zitten er ook mag zijn.

7a. Ze merkten dat het helemaal niet zo erg is als je de ‘wat wil ik’-vraag
niet concreet beantwoord krijgt. Je mag er zijn. Je komt stap voor stap
verder. Er zijn geen foute keuzes.

Deze stappen heb ik daarna in vier fasen onderverdeeld. De grenzen van deze fasen zijn
enigszins artificieel. Eerder zijn de fasen fluïde: deelnemers bewogen heen en weer tussen
de verschillende fasen en lieten ze in elkaar overlopen. Het was tevens niet zo dat de drie
collage workshops die hebben plaatsgevonden volledig samenvallen met de fasen 1, 2 en 3,
elke deelnemer maakte zijn/haar proces in een ander tempo door. Er was echter wel degelijk
een overlap: deze drie elementen waren wel in deze volgorde steeds de meest nadrukkelijke
thema’s in de reflectie op de workshops. De vier fasen zijn als volgt:

Fase 0:
Deelnemers liepen vast en zochten naar een nieuwe manier van omgaan met
het ‘wat wil ik’-thema. (stap 1, 2 & 3)

Fase 1:
Ze probeerden een nieuwe benadering, waarbij ‘iets’ (affect) werd ervaren.
(stap 4 &5)

Fase 2:
Nieuwe tacit knowledge werd herkend en gekoppeld aan het “ik”.
(stap 6 & 6a)

Fase 3:
Nieuwe aspecten van het “ik” en zijn/haar context werden erkend en
geaccepteerd. (stap 7 & 7a)

Vanaf de volgende pagina licht ik elke fase toe. Per fase begin ik met een found poem,
waarvan ik de onderdelen heb ‘gevonden’ in de verschillende individuele found poems (zie
appendix 3). Hiermee sla ik een brug tussen het individuele en het gedeelde, om zo zowel
het gevoel van de deelnemers en mijzelf als onderzoeker ook mee te nemen. Deze
gedichten plaats ik steeds aan het begin van de beschrijving van de fase, omdat affect
vooraf aan de duiding en interpretatie gebeurt (Coleman, 2016) en dus ook voor lezer zo het
beste tot zijn recht komt. Daarna duid ik de ervaringen van de deelnemers aan de hand van
de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde literatuur. Dit doe ik steeds in twee delen. Allereerst
bespreek ik per fase hoe de ervaringen zich verhouden tot de hierboven genoemde
elementen van ABR en het concept tacit knowledge. Daarna bespreek ik de ervaringen in
deze fase van het proces in relatie tot het ‘wat wil ik’-thema.

Als laatst bespreek ik het groepsaspect van het onderzoekstraject en hoe affective
scripts dit proces mede hebben vormgegeven.
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FASE 0

Vroeger wist ik heel zeker wat ik wilde.

Maar nu

Heb ik het nooit geweten.

Ik wil de goede
de beste

Keuze.

Met de nadruk op MOET.

Want zo voelt het toch wel.

En eigenlijk,

ben ik het helemaal beu.

AAAAAARGH!!!!!

Want zo voelt het toch wel.

Naja

er is veel om over te denken

en ik sta open voor allerlei
suggesties en ideeën

Help me.

Fase 0:

Deelnemers liepen vast en zochten naar een nieuwe manier omgaan met het ‘wat wil

ik’-thema. (stap 1, 2 & 3)

Fase 0 was eigenlijk het beginpunt van waaruit de deelnemers dit onderzoekstraject zijn
begonnen. Ze waren op dat moment aan het worstelen met het ‘wat wil ik’-thema.
Deelnemers gaven in de voorbereidende opdracht van het onderzoekstraject duidelijk aan
dat juist de grote vragen rondom studie en werk twijfel, frustratie en onzekerheid met zich
mee brachten:

“Dit thema is altijd een 'probleem' voor mij geweest. Ik heb het nooit geweten. Al
mijn hele leven twijfel ik rondom keuzes maken, en met de grote keuzes zoals
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studie en werk is dat extreem. (...) Ik loop er tegenaan dat ik het goed wil doen. Ik
wil de goede of de beste keus maken. Maar ik weet niet welke dat is. Frustrerend!”

“Dit thema komt terug in mijn leven wanneer ik of op zoek ben naar een baan of
iets nieuws zoek om mij mee bezig te houden. Zoals in 2016-2017 na het behalen
van mijn bachelor, na het opzeggen van mijn baan in februari 2020 en nu ik mijn
master heb behaald. Ik beleef dat thema dan als verwarrend, omdat ik er tegenaan
loop dat ik toch niet zo goed onder woorden kan brengen wat ik zou willen of hoe ik
datgeen wil vormgeven. Deze verwarring leidt dan tot nog meer verwarring en
onzekerheid. Het is dan voor mij onduidelijk of ik bepaalde dingen kan of wel echt
wil.”

Een andere deelnemer gaf aan dat het ‘wat wil ik’-thema juist moeilijker werd naarmate hij
ouder werd:

“Hoe heb ik het wat wil ik thema tot nu toe beleefd? Als een ingewikkeld vraagstuk
zonder een duidelijk antwoord nog. Ik hoop dat ik hier ooit wel op uit zal komen,
maar verwacht het niet. Misschien blijf ik wel mijn hele leven zoeken. (...) Vroeger
wist ik heel zeker wat ik wilde. Naarmate ik ouder werd, steeds minder. Omdat ik
me ook meer opties ging realiseren, maar ook omdat ik naarmate ik groeide steeds
meer inzicht kreeg in wat bepaalde dingen nou echt inhouden en ik steeds beter
werd in daar vraagtekens bij zetten.”

Ze merkten dat hun manieren van omgaan met het thema hen niet (meer) verder bracht.
Bartunek & Moch (1987) zouden stellen dat het bestaande frame om problemen op te lossen
niet meer werkte. Vanuit het model van McGilchrist (2009) zou gezegd kunnen worden dat
de mechanistische manier van handelen van de linkerhersenhelft niet toereikend was voor
het type vragen dat men rondom het ‘wat wil ik’-thema zich stelde. Door zich op te geven
voor dit onderzoek erkenden de deelnemers dat ze vast zaten, een belangrijke eerste stap in
het proces van third order change (Bartunek & Moch, 1987). Het feit dat dit onderzoek een
alternatieve, intuïtieve benadering voorstelde, laat zien dat de deelnemers open stonden om
daadwerkelijk iets buiten hun gebruikelijke referentiekader uit te proberen:

“Ik begin aan dit project met veel nieuwsgierigheid. Eigenlijk zit ik er helemaal
doorheen met de vraag wat wil ik. En ben ik de manieren hoe ik dat heb proberen
uit te zoeken helemaal beu. Het eindeloos googelen naar banen…. Niks lijkt me
leuk/ nergens voel ik me thuis of op mijn plek en dat zorgt voor zorgen. Daarom
ben ik enthousiast om hieraan te beginnen omdat het dus 1) weer een andere
manier van zoeken is en 2) het iets is wat bij mij past; namelijk creatief handelen.”

“Ik sta open voor allerlei suggesties en ideeën. Ik ben ook wel hoopvol over dit
project. Niet alleen omdat ik op een nieuwe manier bezig ga met dit probleem, wat
me een grotere kans geeft op nieuwe inzichten, maar ook omdat ik überhaupt
gefocust bezig ga met dit vraagstuk. Dat is iets wat ik door de stress rond het
onderwerp tot nu toe eigenlijk weinig heb gedaan. Het is iets verlammends voor mij
en slechts op bepaalde momenten als de spanning te hoog wordt om niks te doen
ga ik er soms voor zitten om echt na te denken.”

Gevoelens die in fase 0 de boventoon voerden zijn dus enerzijds onzekerheid, frustratie en
twijfel over de ‘oude’ aanpak van de deelnemers. Je zou kunnen zeggen dat het affective
script (Coleman, 2016) dat in de maatschappij maatschappij heerst, met een nadruk of de
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linkerhersenhelft, hen als het ware gevangen hield. Tegelijkertijd voelden ze ook
nieuwsgierigheid en gezonde spanning over nieuwe aanpak, waarvoor ze gekozen hebben
zich open te stellen. Met die open houding gingen de deelnemers fase 1 in.
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FASE 1

Ik ben diegene die de waarheid vertelt zonder hem te weten.

Ik houd van de stilte van de doofheid.

Ik zie trekken, duwen en kleuren.

Eerst was ik bang
wat jij me zou laten zien

Maar op het moment zelf was je eigenlijk alleen maar
heel lief.

Er gebeurde wel veel en er zit ook wel veel in.
Dat waardeerde ik wel

Maar doe nou niet alsof je alles weet.
Ik zal toch wel proberen

te luisteren.

Je voelt als een steuntje in de rug.

Ik ben diegene die de waarheid vertelt zonder hem te weten.

Jij wijst mij hierop.

Fase 1:

Ze probeerden een nieuwe benadering, waarbij ‘iets’ (affect) werd ervaren (stap 4 &5).

Fase 1 was het begin van het daadwerkelijk aangaan van het proces van de third-order
change/ epistemic learning en tevens de start van het onderzoekstraject. Tijdens het proces
van collages maken en de reflectie daarop werd iets wezenlijk nieuws ervaren. In de groep
heerste verrassing over het proces en het feit dat je ook onbewust iets kunt ‘weten’. Een
deelnemer deelde in de nabespreking van de eerste workshop zijn ervaring:

“En toen, op een gegeven moment, heb ik een plaatje omgedraaid en toen dacht
ik: dit is hem. En dat vond ik wel een grappig moment. Want ik zat echt te denken
zo van ja moet ik er dan nog meer bij doen en ik had er ook eerst heel veel bij en
toen toch weer eraf gehaald. Het was inderdaad echt een gevoel. En ik vind het
ook wel heel grappig dat als je dan die vragen beantwoordt dat er dan onbewust,
toch een idee achter zit. Want ik weet niet meer waarom ik dit zo in elkaar heb
geflanst, maar hij heet ‘open your eyes’. En ja ik heb geen idee waarom ik dat oog
erop heb gestopt maar nu ik die vragen zo heb gesteld, vind ik dat toch wel heel
grappig.”
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Door het associatieve element van het proces van collages maken kreeg de
rechterhersenhelft de ruimte, waarmee andere lagen van kennis naar boven konden komen
(Chilton & Scotti, 2014; Simons & Daley, 2013). Ik merkte bij mezelf en bij anderen dat het
affect werd ervaren en ‘echt’, vol van betekenis, voelde. De SoulCollage® reflectievragen die
direct volgden op het maakproces zorgden ervoor dat de tacit knowledge die in de collage
gevat zat als het ware bevrijd werd, zoals Simons & Daley (2013) ook stellen. We waren
onder de indruk van wat er naar boven kwam, voelden dat er betekenis in zat. Twee
deelnemers gaven dat in hun tussentijdse reflectie na de eerste workshop ook terug:

“Maar er gebeurde wel veel en er zit ook wel veel in. Dat waardeerde ik er wel aan.
Tijdens het proces ben ik eigenlijk veel bezig geweest met het vinden en
interpreteren van beelden zelf. Dus ja hoe voelde ik me? Zoekende? Misschien
meer vragende? De vragen achteraf vond ik interessant. Ik merkte dat ik door
gelijk naar mijn eerste ingeving te luisteren ik wel veel betekenis voor mezelf wist
te achterhalen.”

“Vooral het idee dat je de collage tegen jou laat praten. Ik vind dat een geniale
manier om direct in woorden de onbewuste intentie die je tijdens het maakprocess
in het werk hebt gestopt te achterhalen. Of eerder waarop je werk gebaseerd is.
Nu ervaarde ik grotendeels dat wel al tijdens mijn maakproces maar was het toch
verfrissend om wat ik al had bedacht te moeten beantwoorden op een manier dat
het paste bij de vragen. En dat zorgde er meer voor dat het ‘echt’ voelde in plaats
van verzonnen op basis van de compositie die ik had gemaakt.”

Met de reflectievragen werd het bewustwordingsproces van nieuwe (of ergens wel bekende
maar weggedrukte) vormen van tacit knowledge opgestart (Bagnoli, 2009; Epp, 2016). Ik
merkte dat de reflectieve afstand die de collage creëerde, zoals Epp (2016) stelt, en
specifiek de tweede vraag van de vijf SoulCollage® vragen (‘Wat kom je [naam] brengen?’)
ervoor zorgden dat gemarginaliseerde perspectieven binnenin de deelnemers de ruimte
kregen om zich kenbaar te maken, zoals Bagnoli (2009) en Leavy (2009) ook stellen dat kan
gebeuren bij ABR. Deze nieuwe ervaringen en kennis stonden in fase 1 echter nog op
zichzelf. Deelnemers koppelden of duidden ze nog niet met andere kennis. Vanuit het model
van Simons & Daley (2013) gezien zou je kunnen zeggen dat het creatieve proces van
product, via proces naar de persoon in deze fase de (bewuste) persoon nog niet had bereikt.
Het verwoorden of het überhaupt weten waarover die nieuwe betekenis ging, was dus nog
moeilijk, ook nog bij de tussentijdse reflectie, een week na het maken van het eerste collage:

“Ik heb denk ik moeite de link te leggen met woorden geven aan het beeld, al
spreekt het beeld wel tegen mij; aangezien ik het een mooi beeld vind, waar voor
mij veel herkenbaarheid in zit. (...) Het lastige blijf ik vinden, kijkend naar de
collage, om er achter te komen wat de collage mij te vertellen heeft. Behalve dat
de collage, ondanks dat het een collage is, een bepaalde eenheid voor mij heeft.
De reflectievragen kan ik mij eigenlijk niet zo goed meer herinneren. Behalve de
vraag 'wat zegt de collage tegen jou'. Hij/zij/het heeft mij nog steeds weinig verteld,
maar toch wekt het kijken ernaar een bepaald gevoel op.”

“Elke keer als ik het beeld zag bedacht ik me wat het betekende; past dit wel bij mij
of wat wil ik hiermee zeggen? Vind ik het gewoon mooi dat de kleuren bij elkaar
passen of wil ik hier iets mee? De vragen beantwoorden vond ik een beetje vaag,
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maar denk wel dat het iets kan betekenen. Het gevoel wat opkomt is vooral
richtingloosheid.”

Affectief gezien verschilde fase 1 erg van de fase ervoor. Het nieuwe, onbekende van de
intuïtieve, associatieve benadering zorgde voor ons als groep voor verrassing en inspiratie.
Het smaakte naar meer, ook omdat de duiding of plaatsing van de nieuwe ervaringen en
kennis nog niet zomaar gemaakt was. Er speelden daarom ook gevoelens van ambiguïteit,
onduidelijkheid: we voelden iets, maar wat was dat precies? Waar hoorde het bij? Omdat dit
in deze fase nog niet duidelijk was, werden de ervaringen en kennis ook nog niet aan het
‘wat wil ik-thema’ en werk gekoppeld. Daarvoor waren ze nog te losstaand en vers. Zodra de
deelnemers de nieuwe kennis een plek gaven, startte fase 2.
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FASE 2

Sommige vraagstukken lijken toch oneindig

complex?

Het is ook lastig want ik heb blijkbaar enigszins tegenstrijdige ideeën.

Maar toch

het voelde wel soortvan onderdeel
van mij.

Alsof een ongehoord deel van mij eindelijk kon spreken.

Met een snufje open lucht.

Jullie stralen mij uit!

Je bent misschien wel met name een bevestiging van mezelf

waarvanuit ik verder kan.

met Actie
en Vrijheid.

Probeersels.

Tijd.

Fase 2:

Nieuwe tacit knowledge werd herkend en gekoppeld aan het “ik”. (stap 6 & 6a)

In fase 2 werd de nieuwe kennis die was opgedaan in fase 1 gekoppeld aan reeds
bestaande constructen en concepten van de deelnemer. Vanuit het model van Simons en
Daley (2013) gezien kan gesteld worden dat de inzichten uit het product en het proces
terecht kwamen bij de persoon en daarmee het denken geconsolideerd werd. Deze
inzichten gingen bij ons ook veel over de persoon zelf, de ervaringen werden gekoppeld aan
de bestaande constructen over onze persoonlijke identiteit, ons ‘ik’. We zagen aspecten van
onszelf terug in onze collages, ook al was dat niet letterlijk ‘zichtbaar’ of overdraagbaar.

Ik kwam erachter dat ik vooral elementen van wie ik ben zie, waarvan de eerste
denk ik het meest aan de oppervlakte ligt, en dat is steeds op een dieper level
gegaan. En ik had het er net met [naam] over dat ik er heel erg bij voel maar dat
dat niet per se zichtbaar is. Maar dat dat voor mij echt wel elementen van mijzelf
benadrukken maar ook bepaalde frustratie of uitdagingen aan het licht brengen.”
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Voor veel deelnemers kwam kennis over zichzelf naar boven die ze wel herkenden, maar
eerder nog niet goed konden horen of erkennen. Door het externaliseren van een deel van
jezelf (Epp, 2016) in de collage en dat deel daarna via de reflectievragen ‘tegen’ jezelf te
laten spreken, lukte dit nu beter:

“In ieder geval bij mij was dat elke keer een thema, dat elke collage een stukje van
mij vertelde. Omdat het dus zo’n persoonlijk iets was, vertelde dat dus iets over
mij. Dus dat was die ‘ik’. Dus ik heb ook echt het idee dat ik beter context heb
kunnen brengen aan dingen die ik van mezelf allang wist dat ik dat was. Maar ik
heb er wel beter woorden aan kunnen plaatsen.”

“Ik merkte, met terugwerkende kracht ook voor de andere werken, dat wat ik
opschreef, ik ergens wel wist, maar het nog niet tegen mezelf durfde te zeggen
ofzo. Door het werk het te laten zeggen kan ik het dan opeens horen. De naam
van het werk maakt het cirkeltje voor mij een soort van af, al impliceert de naam
(the never ending journey) dat het nooit af is, wat ik nu dus meer accepteer dan
eerst.”

Een andere deelnemer ervaarde hetzelfde, maar vond het woorden geven aan de ervaring of
kennis nog moeilijk. Gezien het onverwoordbare element van het fenomeen affect (Coleman,
2016) van waaruit deze tacit knowledge naar boven kwam, is dit niet opvallend. Het
betekende dan ook niet dat de inzichten niet als waardevol werden ervaren door hem:

De collage geeft me een soort thema's weer. Maar hij is voor mij wel lastig om vast
te pinnen op een naam. Daarom heeft ie eigenlijk ook niet echt een naam
gekregen. (...) Ik heb wel het idee dat ik tot nieuwe inzichten aan het komen was.
Of eigenlijk, inzichten aan het bevestigen ben die ik eigenlijk al wel wist door
middel van deze oefeningen. Dat noem ik een grote overwinning :).”

Bij weer een andere deelnemer was het feit dat de opgedane kennis ergens al als bekend
voelde juist een probleem. Voor hem waren het dus geen nieuwe inzichten:

“Ja ik merk dat ik veel minder sterke ideeën heb bij mijn collages. En als ik jullie
[de andere deelnemers red.] hoor over de betekenis die het voor jullie heeft en wat
het representeert enzo, merk ik dat ik dat veel minder heb. En waar ik het wel heb,
heb ik ook heel erg sterk meteen weer die, wellicht linkerhersenhelft, stem die zegt,
die dat dan weer in twijfel trekt. Is dat dan niet gewoon een betekenis die je er
wanhopig aan vast probeert te plakken zegmaar.”

Zoals hij zelf in de quote ook oppert, zou het kunnen zijn dat deze deelnemer nog te veel
leunde op zijn linkerhersenhelft, waardoor hij de informatie die zijn rechterhersenhelft hem
middels de collages toonde niet kon accepteren. Hij miste geloof in zijn eigen intuïtie, of
zoals hij het zelf in zijn afsluitende reflectie noemde: “Ik ben sowieso misschien veel te
sceptisch voor dit project.” In het gesprek dat volgde, leek hij toch, een maand na het maken
van de betreffende collage, een bepaalde betekenis te vinden:

“En ik vind deze ook, deze [collage red.] spreekt mij het meest aan eigenlijk, en die
heeft voor mij het minst idee van oh dit zou het kunnen betekenen. Ik heb alleen
net wel iets erbij bedacht. Oh dat wordt wel veel persoonlijk…”
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Bovenstaande quote laat zien dat de betekenis die een collage kan hebben voor iemand niet
direct voelbaar of zichtbaar hoeft te zijn, dat daar tijd overheen kan gaan (Davis &
Butler-Kisber, 1999). Het kon even duren voordat je in staat was de laag van jezelf van
waaruit de tacit knowledge naar boven kwam, te ontvangen. Het aspect van gelaagdheid van
kennis (Chilton & Scotti, 2014) dat in bovenstaande quotes al naar voren kwam, is iets wat
deelnemers nadrukkelijk als heel waardevol ervaarden, zoals een deelnemer in reactie op de
vermeende scepsis van bovenstaande deelnemer ook aangaf:

“En dan kan je inderdaad misschien met een sceptische blik zeggen van oké dan
is het dus niks nieuws. Maar ik had juist het gevoel dat het vanuit een ander deel
van mezelf kwam. En dat ik het wel dus soort van wist, maar omdat het niet van
het stemmetje in mijn hoofd kwam die iets tegen me zei dat ik dan maar moest
aannemen, maar nu van een soort van dieper stukje van mezelf of een creatiever
stukje van mezelf, dat ik het beter kon ontvangen ofzo, de boodschap die er voor
mij inzit.”

Veel deelnemers gaven daarbij aan dat de inzichten die collages brachten steeds dieper
gingen, alsof elke workshop een nieuwe laag van zichzelf aan het licht bracht. De laatste
collage voelde bij bijvoorbeeld bij mij dan ook het meest waardevol:

“De laatste maakt me het meest blij, tevreden, trots. Die voelt ook het meest
'compleet' voor mij. Die anderen voelen meer alsof ze een onderdeel van mij
aanspreken, maar deze spreekt een dieper deel van mij aan, denk ik?”

De collages vulden elkaar aan. Ze vormden een coherent geheel van inzichten over het ‘ik’
van de deelnemers, dat niet in woorden maar wel in beeld en/of gevoel te vatten was. Er
ontstond een affectief overzicht van het ‘ik’:

“Los van elkaar vind ik het niet mooi genoeg om te zien. Maar zo samen vertellen
ze wel een steeds sterker verhaal. Namelijk wie ik ben en/of wat ik kennelijk in mij
heb zitten.”

“Mijn collages stralen mij uit, op een manier die ik niet kan verwoorden, net zoals
bij anderen. (...) Hoe kan het dat je op 3 verschillende momenten opnieuw en
“leeg” aan iets begint en dat het dan toch op een drieluik lijkt? Ik begin wel te
snappen waar de intuïtie, creativiteit en voorkeuren gelinkt zijn aan de bewuste
keuzes die je maakt.”

Hoewel er op de affectief vlak voornamelijk trots, tevredenheid en herkenning heerste over
de gemaakte collages, kwam het ook voor dat er niet altijd plezante nieuwe aspecten van
het ‘ik’ aan het licht kwamen. Dit komt overeen met Bagnoli (2009), die stelt dat creatieve
methoden kunnen bijdragen aan het ruimte bieden voor delen van je ‘ik’ die je tot nu toe
misschien liever niet onder ogen wilde komen. Voor een deelnemer die dit in de tweede
workshop meemaakte, was dit confronterend maar uiteindelijk ook waardevol:

“Dit keer vond ik dat een nare ervaring omdat het hele oncharmante afbeeldingen
waren. Ik werd er zelfs een beetje angstig van. Daarnaast vond ik het ook erg
confronterend dat ik diep van binnen aangetrokken ben tot zulke nare
afbeeldingen. Zo’n collage zegt toch wel iets over je en het is dan confronterend
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om toe te geven dat ook sombere en lelijke dingen onderdeel zijn van mijzelf.
Uiteindelijk was ik wel heel erg trots op het gemaakte beeld. Het was precies zoals
ik wou dat het was en nog veel meer. De 5 vragen waren onverwacht heel fijn.”

Bovenstaande quotes laten zien dat de meeste deelnemers in fase 2 veel over nieuwe
kennis over zichzelf hebben opgedaan. De self-discovery die SoulCollage® stelt dat
plaatsvindt tijdens het proces (Epp, 2016), gebeurde ook in dit onderzoekstraject. Vooral de
vijf reflectievragen van SoulCollage® lijken daar een belangrijke rol in te hebben gespeeld,
omdat ze de maker echt ‘in gesprek’ brachten met die nieuwe kennis. Daarmee werd het
bewustwordingsproces dat was opgestart in fase 1 in deze fase een vorm van
identiteitsontwikkeling (Bagnoli, 2009; Chilton & Scotti, 2014, Leavy, 2009). De
gemarginaliseerde perspectieven die aan het licht konden komen, werden in deze fase
gehoord en herkend door de deelnemers als onderdelen van henzelf. Het zelfbeeld werd
complexer, genuanceerder en veelzijdiger.

Nu de nieuwe tacit knowledge in deze fase een plek gekregen had, kon het zich ook
gaan verhouden tot het ‘wat wil ik’-thema en werk. Echter, de nieuwe kennis over het ‘ik’
zorgde ervoor dat het thema als minder urgent werd ervaren door de deelnemers. Zo
verbond een deelnemer in de afsluitende bijeenkomst de ‘wat wil ik-vraag en de ‘wie ben ik’-
vraag aan elkaar:

“Dit [de collages red.] weerspiegelt 100% wie ik ben of wat ik op dat moment voel
of wat ik misschien wil zijn of wil doen. Dus dat heb ik 100%. En ik denk ik
inderdaad ook, het zijn ook niet dingen die ik niet per se niet wist van mezelf, maar
het wordt bevestigd en dat vind ik heel erg tof. En ik zie ook, de wat wil ik [vraag
red.] is voor mij niet een losstaande vraag, dat heeft heel erg te maken met wie
ben ik of wie wil ik zijn. En hoe dichter je bij dat antwoord blijft, dus hoe dichter je
bij jezelf blijft, hoe dichter je ook bij de wat wil ik vraag komt. Ook omdat een wat
wil ik vraag natuurlijk ook per fase in je leven kan verschillen, want jij verandert als
persoon ook.”

Ook bij andere deelnemers kwam de ‘wie ben ik?’-vraag naast of zelfs voor de ‘wat wil
ik’-vraag te staan. Het belang van het beantwoorden of oplossen van die ‘wat wil ik’-vragen
op het gebied van werk en carrière werd minder. Daarmee was deze fase de start van een
verandering van houding ten opzichte van dit thema. Er ontstond ruimte voor de water logic
van De Bono (uit Davis, 2008): wanneer ik meer weet over mijn ‘ik’, over wie ik ben, kan ik
vanuit dat inzicht verder kijken naar ‘wat wil ik?’ of ‘wat heb ik nodig?’:

“En als je dat dan relateert aan de wat wil ik vraag, ben ik niet helemaal zeker of de
wat wil ik vraag een vraag is die je met iets concreets kan beantwoorden. Of dat als ik
duidelijker heb wie ik ben, eigenlijk mijn ‘ik’ helder heb, en daarnaar kan leven en die
frustraties of dingen aan kan gaan met mezelf. Dus eigenlijk gewoon dit wat hier [op
het collage red.] zichtbaar is, dat echt gaan leven en kan voelen, dat die vraag van
wat doe je of wat wil je doen, dat dat vanzelf beantwoord gaat worden. (...) Want ik
vind het heel erg moeilijk om concreet te zeggen wat wil ik, maar ik merk dat dit
proces mij meer bevestiging geeft over wie ik ben en dat ik liever nu daar nu op
voortvaar dan dat ik mezelf, die ik, in een keurslijf ga drukken om er een functietitel
aan te geven.”

Dezelfde deelnemer stelde daarna dat het fenomeen van ‘tot de kern komen’ van een
creatieve benadering zoals collages maken (Taylor & Ladkin, 2009) voor millennials
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extra essentieel is voor zowel de professionele aspecten van het ‘wat wil ik’-thema als
de ‘wie ben ik’-vraag:

“Maar ik vind het dus wel interessant want eigenlijk als je er op die manier erover
nadenkt, dan is het überhaupt het beoefenen van zoiets, om dus meer intuïtief met
zoiets bezig te zijn, dus uiteindelijk tot een kern te kunnen komen, (wat dat dan ook
voor jou is) is een soort van levensbelang om een carrière te hebben. Want wij als
millennials willen allemaal graag dat we iets tot de kern aanpakken of aankaarten. Ik
weet niet helemaal hoe je dat moet zeggen. Je wil iets tackelen eigenlijk. En dat is
waar iedereen over struggelt en dan zeg je ‘ik weet niet wat ik wil’. Maar je weet wel
wat je wil maar je weet niet hoe je het kan grijpen.”

Het voelen en eventueel vinden van je kern gaf deze deelnemer een punt waar ze uit voort
kon bouwen. Ook ik merkte dit fenomeen: de gelaagdheid van mijn ‘ik’ voelen en herkennen
droeg bij aan het construeren van een holistischer beeld van mezelf en welke richting ik op
aan het gaan was. Dit is een behulpzame stap bij het maken van het verhaal dat een
loopbaan in de eenentwintigste eeuw is (Meijers & Lengelle, 2012; Savickas, 2008). In fase
3 werd deze self-construction doorgezet.
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FASE 3:

Uiteindelijk ben jij door het letterlijk loslaten
van gedachten

ontstaan

Face your…

Open je ogen!
Verken de wereld

je bent mooi,
ofzo.

Die chaos doet er toe.

De balans komt terug
Als je

Dieper kijkt
Specifieker ziet

een kriebeling van binnenin.

Wie staat er aan het stuurwiel?

Degene die de deur naar het vreemde en onverwachte altijd op een kier laat staan.

Ik kom richting brengen,
Keuzes,

paden,
lijnen

naast alles wat er is en er ook gewoon mag zijn.

Nodig heb ik
moedigheid

en overzicht.
Vragen ook.

De gedachte er zijn geen foute keuzes,
want alles levert iets op.

Je bent moeilijk
maar hebt wel gelijk.

Dankjewel
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Fase 3:

Nieuwe aspecten van het “ik” en zijn/haar context werden erkend en geaccepteerd. (stap 7 &

7a)

Fase 2 en fase 3 zou ik omschrijven als twee kanten van dezelfde medaille. Beide fasen
beschreven, na het opmerken ervan in fase 1, het fenomeen van het construeren en
incorporeren van nieuwe elementen in de identiteit van de deelnemers. De twee fasen
werden door de groep dan ook vaak tegelijkertijd benoemd. Toch heb ik gekozen deze fasen
hier uit elkaar te halen, omdat er wat mij betreft het zwaartepunt net anders lag. Waar in fase
2 de nadruk lag op het herkennen van de nieuwe tacit knowledge als aspect van het ‘ik’,
werd deze in fase 3 daadwerkelijk ook als onderdeel geaccepteerd. Het completere,
complexere, genuanceerdere beeld van zichzelf dat in fase 2 was ontwikkeld, mocht er zijn
en mocht er blijven:

“Ik denk dus dat in deze derde workshop de bevestiging kwam voor mij dat veel
gevoelens, en die toelaten, uiteindelijk leidt tot een positieve ervaring. Maar dat je
die dingen er wel mag laten zijn en mag ervaren, dat betekent niet perse dat het
naar iets negatiefs leidt, want de collage vertelt je iets over jezelf. En eigenlijk
merkte ik vooral bij deze workshop dat dat leidde tot een gevoel van 'je mag zijn
wie je bent'.”

De gemarginaliseerde perspectieven waren niet langer alleen opgemerkt (fase 1) en
herkend als delen van het ‘ik’ (fase 2), maar ook daadwerkelijk erkend en geïntegreerd in het
zelfbeeld. Zo vertelde een deelnemer bij de afsluitende bijeenkomst hoe het proces van
collages maken en erop reflecteren haar had geholpen de minder leuke aspecten van haar
‘ik’ te accepteren:

“Ja bijvoorbeeld dit [de collage red.] is dan de kant van mij die ik echt
verschrikkelijk vind, echt super somber, altijd overwhelmed, heel erg
gedistantieerd, maar die context die ik heb weten te vinden, laat toch wel heel erg
zien dat dat essentieel is van mijn zijn.”

Daarnaast vertelde ze dat de beelden op haar collages (in dit geval van honden) haar
hadden geholpen aspecten van haar ‘ik’ zoals aanhankelijkheid niet meer los van elkaar,
maar veelzijdiger te zien en daardoor meer te kunnen accepteren.

“De hond is dan even een wat makkelijker voorbeeld. Honden zijn ontzettend
aanhankelijk en ik vind dat van mezelf verschrikkelijk kut, want ik houd gewoon erg
van met mensen zijn. Maar tegelijkertijd zie ik nu ook wel in dat het een heel mooi
iets is, want honden zijn niet alleen maar heel afhankelijk maar ook heel gedreven
en zijn in zijn nature van het zijn van het organisme überhaupt al perfect. En dat
had ik dan dus bij mezelf dus dan ook. Ik ben gewoon.”

Ook bij anderen was de voornaamste opbrengst van het proces veel meer de acceptatie van
al bekende onderdelen van het ‘ik’, die nu vanuit een andere, diepere laag bevestigd
werden.

“Qua gevoel dat ik voel als ik ernaar [de collage red.] kijk is wel een stukje
bevestiging. Zoals ik in het vorige stuk al invulde, ik heb het idee dat ik weer op
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eenzelfde punt ben uitgekomen als eerder, alleen deze keer capabeler in elkaar
gezet :). Op zich zit er dus wel iets van berusting in, mogelijk is het dus ook een
bevestiging van het idee dat ik op een vrij goed pad zit met betrekking tot de wat
wil ik vraag. Ik heb nog geen definitieve antwoorden, maar ben nu wel duidelijk aan
het achterhalen wat mijn pad is.”

Naast dat er helderheid en bevestiging was ontstaan over het ‘ik’ van de deelnemers, leek
het ook alsof innerlijke oordelen over jezelf afnamen, alsof er een bepaalde mildheid vanuit
de collages naar boven was gekomen. Vanuit het frame van McGilchrist (2009) kan men
stellen dat de rechterhersenhelft in deze fase dusdanig de ruimte had gekregen om een
holistisch beeld te genereren van het ‘ik’ in zijn/haar context, zodat er echte acceptatie
mogelijk was. In de afsluitende bijeenkomst constateerden twee deelnemers, wederom aan
de hand van de hond als voorbeeld, dat een creatieve benadering als collage maken
daadwerkelijk zulke acceptatie teweeg kan brengen:

“Ik vind dat een hele interessante gedachte. Een mooie gedachte. Het duurde wel
even voordat hij binnenkwam, maar het is eigenlijk een soortvan: als mens ben je
constant jezelf aan het bekritiseren op alle elementen die hebt, maar bijvoorbeeld
als dier, kun je wel zeggen wat kut dat je afhankelijk bent maar daar komt zo veel
meer bij. Maar waarom mag je als mensen niet gewoon een homp, deel, met heel
veel karakteristieken die allemaal oke zijn?”

“Het is grappig dat je als mens dus bij al dit soort dingen je moet bekritiseren of je
iets wil of niet, en bij een hond zeg je gewoon ja vervelend he, hij is een beetje
aanhankelijk. Zegmaar totale acceptatie, bevestiging en bij jezelf ga je dan denken
nee ik wil eigenlijk niet zo zijn. Totdat je iets knutselt en denkt misschien is het
oke.”

Naast het komische element van deze realisatie brachten bovenstaande bevestigingen wel
degelijk ook veel rust en dankbaarheid met zich mee. Affectief gezien verschilde fase 3 dus
ook van fase 2, waar de voornaamste gevoelens nog trots, tevredenheid en herkenning
waren. Nu waren de weerstand en druk die in fase 0 nog door de deelnemers ervaren werd,
vrijwel verdwenen:

“Toch vond ik dat deze laatste collage mij meer rust gaf, ook in de antwoorden,
alsof ik hiermee moet realiseren dat het goed is, wat voor stijl ik heb, wie ik ben,
wat ik uitstraal... ik weet niet zo goed welk van deze. Het was wel een fijn gevoel
om te hebben, dat iets bevestiging geeft.”

“Mijn oogst lijkt nu dus te zijn dat ik met minder stress en met meer vertrouwen
naar mijn toekomst kijk. Ik durf meer op mezelf te vertrouwen. Op mijn eigen tempo
en kracht, stap voor stap. (...) Ik voel me soortvan een completer persoon, of in
ieder geval meer aligned. Echt een fijn gevoel.”

Bovenstaande quotes tonen dat in fase 3 de afronding van een verandering van de houding
van de deelnemers ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema heeft plaatsgevonden. In plaats
stress, heerste er rust. En waar in fase 2 de vraag ‘wat wil ik met werk of carrière?’ werd
vervangen door een wellicht nog essentiëlere vraag ‘wie ben ik?’, werd in fase 3 het belang
van het überhaupt concreet willen beantwoorden van zulke vragen betwijfeld, of in ieder
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geval veel minder belangrijk gevonden. Het onverwoordbare had een plek gekregen binnen
het ‘wat wil ik’-thema:

“De betekenis voor de wat wil ik vraag zie ik nu als volgt: de vraag in zichzelf ‘wat
wil ik’ gaat hier niet mee beantwoord worden op een concrete manier, maar de
naar voren gekomen elementen zijn zo belangrijk voor mij als persoon (wie ik ben,
waar ik tegenaan loop) dat deze elementen gewaarborgd zullen moeten worden.
Dit zal de wat wil ik vraag oplossen, ondersteunen of verwaarlozen. Hiermee kan ik
namelijk dichtbij mezelf blijven en de wat wil ik vraag niet opdringen als iets wat
concreet moet zijn.”

In fase 3 vond bij ons de third-order change/ epistemic learning echt plaats. We dachten niet
meer mechanistisch over het thema na (‘ik moet een antwoord hebben voor ik door kan’),
maar veel holistischer en iteratiever, waarbij alles bijdraagt aan de volgende stap (‘er zijn
geen foute keuzes’). De Bono’s water logic kreeg alle ruimte, er heerste een besef dat alles
bijdraagt aan de ontwikkeling van het ‘ik’, aan de self-construction die volgens en Savickas
(2008) essentieel is om je carrière als een eigen verhaal te gaan zien.

Reflecterend op bovenstaande fasen zie ik dat het concept van self-construction door dit
proces, en met name in fase 3, op twee manieren centraler is komen te staan bij de
deelnemers. Allereerst op een concrete manier door identiteitsvorming. Deelnemers hebben
via het affect dat gevat zat in hun gemaakte collages nieuwe aspecten van zichzelf
(her)ontdekt. Door de reflectieve afstand en mogelijkheid tot zelfexpressie van andere,
affectieve lagen van kennis die de collages creëerden, hebben ze gevoeld en geaccepteerd
dat er ook (tacit) kennis zit in onverwoordbare ervaringen. Hierbij zie ik die acceptatie van de
nieuwe aspecten van jezelf door het maken en reflecteren op de collages als een vorm van
self-construction. Dit vormt een aanvulling op wat SoulCollage® stelt dat het proces van
collage maken is, namelijk een method of self-discovery. Zelfontdekking was zeker ook een
belangrijk onderdeel van de ervaringen van de deelnemers in dit traject, met name in fase 1
en 2. Maar de ervaringen van de deelnemers laten zien dat het meer was dan alleen
self-discovery. De tacit knowledge die is opgedaan of hervonden werd daadwerkelijk
toegevoegd aan het beeld dat de deelnemers van hun ‘ik’ hadden, waarmee een rijker,
completer en rustgevender beeld van het ‘ik’ ontstond. Ik zou daarom willen stellen dat een
methode zoals SoulCollage® een method of self-discovery and self-construction genoemd
zou kunnen worden.

Ten tweede is het concept van self-construction onderdeel geworden van de houding
ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema van de meeste deelnemers. Het
bewustwordingsproces dat in de alinea hierboven beschreven staat, heeft ook geresulteerd
in een meer holistische houding waarbij er vanuit rust en acceptatie naar het thema werd
gekeken. De groep was bewust geworden dat je niet iets expliciet hoeft te hebben om te
voelen of te weten wat er wel of niet nodig is. We zagen in dat alle keuzes bijdragen aan het
verhalen dat we aan het schrijven, aan het construeren zijn.

Affective scripts
Naast de bovengenoemde fasen wil ik één specifiek thema van het gedeelde proces dat de
groep heeft doorgemaakt uitlichten: het groepsaspect. Deelnemers gaven aan het erg
waardevol te vinden om het proces in groepsverband te hebben ervaren. Dit heeft een
positieve invloed gehad op de beleving van de individuen:
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“Ook geeft het veel comfort om dit te doen in een groep voor mij. Daar voel ik me
wel veilig en gesteund in, en ik ben de afgelopen twee keer verbaasd geweest over
hoeveel men durft bloot te geven.”

“Ik vond het ook wel een soort van behulpzaam om niet alleen dit proces aan te
gaan. Om toch iets meer input [te krijgen red.], en dan kun je ook een beetje
nabespreken over wat iedereen heeft ervaren. En het brengt ook wel meer inzicht.”

Reflecterend op het onderzoekstraject en tijdens de analyse van de data werd mij steeds
duidelijker hoe groot het belang van de groep en de veilige sfeer die er heerste was. Het feit
dat bovengenoemde bewustwording en verandering van houding ten opzichte van het ‘wat
wil ik’-thema en werk heeft kunnen plaatsvinden, is zeker deels daaraan te danken.
Natuurlijk zou de SoulCollage® methode ook kunnen werken in een één op één setting (zo
wordt de methode ook veel gebruikt (Wolfer, 2016)), maar de groep versterkte in dit
onderzoekstraject het effect.

Deze versterking door de groep is te verklaren aan de hand van het concept affective
scripts, de culturele inbedding van het ervaren affect (Coleman, 2016). De bovengenoemde
opbrengsten voor de deelnemers zijn deels het resultaat van wat ik een herschrijving van het
affective script zou willen noemen. Waar je de toon en houding van de deelnemers in de
found poem en quotes van fase 0 leest en voelt als gestresst, gefrustreerd en twijfelend, zijn
deze in de found poem en quotes van fase 3 wezenlijk anders. Het is de (meeste)
deelnemers gelukt om los te komen van het ‘oude’ conventionele, maatschappelijke script
waarin ze vast zaten en zich open te stellen en bij te dragen aan het vormen van een
gezamenlijk nieuw affective script met meer acceptatie, rust en water logic.

Het concept van affective scripts verklaart ook het belang van de herhaling van het
proces van collages maken. Naast dat we elke workshop meer vertrouwd werden met de
associatieve en intuïtieve methode van collages maken en de rechterhersenhelft de ruimte
geven (Butler-Kisber & Poldma, 2010; Simons & Daley, 2013), schreven we ook elke
workshop verder aan het nieuwe gezamenlijke affective script. Mede hierom ervaarden de
meeste deelnemers alsof elke bijeenkomst dieper ging (zie fase 2). Elke keer dat de groep
samen kwam, lukte het om weer wat meer los te komen van het ‘oude’ script en om, door er
samen verder aan te ‘schrijven’, wat verder in het nieuwe script te landen.

Het nieuwe affective script dat de deelnemers gezamenlijk geschreven hebben is
moeilijk over te brengen op de lezer, aangezien het erg plaats- en groepsgebonden is. De
gezamenlijke found poems die bij de fasen staan illustreren deels in welke richting de sfeer
affectief gezien veranderde gedurende het traject, maar laten niet zozeer zien hoe dat
gebeurde. Om dit toch deels over te brengen, staat hieronder een deel van de afrondende
gezamenlijke reflectie tijdens de laatste bijeenkomst. Je ziet heel duidelijk de meerwaarde
van het gezamenlijke, hoe de drie verschillende deelnemers die in gesprek zijn op elkaar
voortborduren in hun zoektocht naar wat het precies is dat dit proces hen heeft gebracht.
Het gaat niet zozeer om wat ze zeggen (al zijn het quotes die fase 2 en 3 ook goed
illustreren), maar vooral om hoe er affectief gezien samengewerkt, samen ‘geschreven’
wordt:

1) En het [dit traject red.] was ook voor mij echt wel een soort van nieuwe kijk op de
vraag. Want ik ben altijd heel erg bezig met boeken lezen, podcasts luisteren
dingen opzoeken, naja de linkerhersenhelft. En ik vond het echt heel erg
interessant en ik heb er ook echt gemerkt dat ik creatiever ben dan ik zelf dacht.
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Maar ook dat ik het ook super leuk vond om te doen, dat het een bepaalde
ontspanning geeft, en dus blijkbaar ook antwoorden geeft op hoe je op dat moment
voelt of als je ergens mee zit. Dus ik ga er ook 100% mee door, ik weet nog niet of
dat per se collages maken is of in een andere vorm, maar dat vind ik ook nog wel
heel erg leuk om gemerkt te hebben, dat ik dit dus heel erg tof vind om te doen.

2) Ja voor mijn gevoel brengt het creatieve proces wel bepaalde bevestiging of rust in
zo’n vraag waarvan je hem heel erg concreet wil beantwoorden, wat jij zegt, dat je
dan op een andere manier ernaar kijkt. Voor mij geeft dat meer rust. Dat ik dan
denk: oke maar het is zichtbaar, dus wat moet ik er dan verder aan doen? Het is
oké, en blijkbaar vertelt dit meer dan dat ik in woorden kan omschrijven. En dat is
dan voor nu ook oké.

3) Ja dat had ik dus ook. Die rust. Dat is mijn soort van, wat ik ervan heb gekregen
van het proces. Vooral als je naar die laatste twee [collages red.] kijkt dan ervaar ik
ook een soort van rust om een soort van.. hoe zal ik het omschrijven? Die laatste
twee die gaan ook over rust en over rustig doorgaan, en het geeft mij dus ook het
idee dat ik dat blijkbaar nodig heb of dat ik dat mag ofzo. Terwijl, zonder dit proces
zou ik veel makkelijker wegglijden in het ‘ik moet nu iets kiezen of doen ofzo’. Dus
ik denk dat het inderdaad, dat creatieve proces dat bij mij ook soorten meer naar
boven heeft gehaald, dat je dat mag voelen ofzo.

1) Ik vind ook dat als je met je linkerhersenhelft het probeert te benaderen, dat je heel
erg in je hoofd kan gaan zitten en dan loop je vast. In ieder geval ik merk dat als je
met dit soort vragen bezig bent, dat zijn hele complexe vragen waar je misschien
niet eens een antwoord op gaat krijgen, maar dan loop je heel erg vast. Terwijl in
zo’n creatief proces, kan het proces best wel stroef zijn, dat heb ik bij mijn tweede
collage ook echt wel gemerkt, maar als je dat dus dan accepteert, dan komt er toch
altijd wel iets van een resultaat en dat ...

2) Dat misschien juist wel meer zegt dan wat je van tevoren had kunnen wensen.

1) Juist.

Met het teruglezen van het gesprek vanuit een affectief perspectief komt er ook trots bij mij
naar boven. Trots omdat, naast dat het ‘schrijven’ van affective script uiteraard nadrukkelijk
een gezamenlijke verdienste is geweest, ik als facilitator van het hele proces en als
vormgever van de placeness (Gherardi, 2019) blijkbaar ook de “gedeelde grond” (Brennan,
2004, in Gherardhi, 2019 p. 749) heb kunnen creëren die nodig is om de veiligheid te
waarborgen en een affective script te herschrijven. Mijn inleiding en begeleiding van het
proces van collages maken hebben positief bijgedragen aan de sfeer in de groep, alsook de
achtergrondmuziek, thee en fruit en de setjes knip- en plakspullen. Een deelnemer vertelde
in de afsluitende bijeenkomst dat ze waardeerde hoe oordeelloos mijn houding was geweest:

“Ik wilde wel nog zeggen van, ik vind wel dat je het goed hebt gedaan van dat niks
goed en niks fout is en vooral die vragen, het werd voor mij al heel snel duidelijk,
oké het doel is niet een antwoord op die vraag vinden, het doel is vooral te
ontdekken. Ik vind het heel fijn dat er eigenlijk, je laat eigenlijk de controle los,
maar er is geen goed of fout eigenlijk. Dus dat maakte mij ook wel zelfverzekerder
in wat ik maakte, want ik dacht naja Timothy vindt het toch sowieso wel goed, want
het is gewoon wat ik heb gecreëerd zegmaar.”
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Daarnaast merkte ik zelf ook dat de sfeer goed aansloot bij wat wij aan het onderzoeken
waren. Vaak bleven mensen als de workshop afgelopen was nog even napraten, waarbij het
voorkwam dat er nog persoonlijke twijfels of vragen besproken werden. Door de
gezamenlijkheid merkten de deelnemers dat hun worstelingen met het ‘wat wil ik’-thema niet
uniek waren. Het voelde echt als een peer group, waarbij we samen zoekend waren en iets
nieuws probeerden en ervaarden. Mijn rol als participant-researcher tijdens het traject is
hierin ook van belang geweest (Swantz, 2008). Ik was voor de deelnemers een gelijke: net
zo worstelend en net zo verbaasd met wat ik ervaarde in dit traject.

(Fase 4 stap 8)
Met deze nieuwe ervaring, kennis en houding gingen ze terug de wereld / hun leven in.

En natuurlijk startte na de vier bijeenkomsten die dit onderzoekstraject besloegen een
nieuwe, vierde fase. De fase waarin deelnemers met deze nieuw ontwikkelde houding ‘terug’
hun leven in gingen, waar ze zich weer dienden te verhouden tot het oude conventionele
maatschappelijke affective script. Het is reuze interessant hoe de deelnemers hiermee om
zijn gegaan: of en hoe hun nieuwe houding ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema en het
nieuwe affective script dat ze hebben ervaren zich staande kon en/of kan houden tegenover
een groter en wellicht dwingender maatschappelijk script. Helaas is deze fase geen
onderdeel geweest van dit onderzoekstraject, dus heb ik weinig tot geen zicht op hoe het de
deelnemers verder is vergaan op dit gebied. Wel heeft een deelnemer me laten weten dat ze
twee van haar gemaakte collages op twee meter grootte heeft laten afdrukken. Een andere
deelnemer is op zoek gegaan naar lijsten om haar collages in op te hangen. Blijkbaar blijven
de collages iets geven of blijven ze deze deelnemers aan iets in hen of aan het proces
herinneren. Wat dit precies is en hoe dit zich verhoudt tot andere affectieve krachten die op
de deelnemers inwerken, zal nieuw en meer longitudinaal onderzoek moeten uitwijzen.
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Discussie

Beantwoording onderzoeksvraag
Hoe ervaren hoogopgeleide millennials het proces van collages maken met betrekking tot de
professionele aspecten van het 'wat wil ik’-thema?

In dit onderzoek heb ik geëxploreerd hoe intuïtieve vormen van kennis van waarde kunnen
zijn voor hoogopgeleide millennials die worstelen met het ‘wat wil ik’-thema en werk. Ik heb
onderzocht hoe de tacit knowledge die gevat zit in collages doorwerkt op de beleving van
het ‘wat wil ik’-thema. Tevens is dit onderzoek een poging licht te schijnen op hoe intuïtieve
en onverwoordbare vormen van kennis en data zoals affect bij kunnen dragen aan de
wetenschap. Allereerst beantwoord ik de onderzoeksvraag met betrekking tot de ervaringen
van hoogopgeleide millennials, daarna bespreek ik wat dit onderzoek zou kunnen betekenen
voor de wetenschap.

Het proces van collages maken is voor de meeste deelnemers in dit onderzoek een
bewustwordingsproces geweest dat hun houding ten opzichte van het ‘wat wil ik’-thema
heeft doen veranderen. Door meer ruimte te maken voor hun rechterhersenhelft, zijn ze zich
meer bewust geworden van onverwoordbare kennis over zichzelf die gevat kan zitten in
intuïtieve, creatieve uitingen zoals collages. Het proces van collages maken en er direct
intuïtief op reflecteren middels de vijf SoulCollage® vragen heeft er in drie fluïde fasen voor
gezorgd dat men deze kennis als waardevol ging ervaren (1) en een veelzijdiger beeld van
hun ‘ik’ kon ontwikkelen (2) en accepteren (3). Hierbij zorgden de vijf reflectievragen voor de
mogelijkheid om ‘in gesprek’ te gaan met de nieuwe intuïtieve kennis, waardoor het ‘meer
echt’ en/of ‘dieper’ voelde. Door dit proces nam het ervaren belang van het concreet
beantwoorden van ‘wat wil ik’-vragen zoals ‘In welke sector wil ik werkzaam zijn?’ en ‘Wat
voor functie en rol wil ik bij mijn werk aannemen?’ wezenlijk af.

Hoewel dit onderzoekstraject een erg persoonlijk proces voor de deelnemers was,
waarbij veel over het ‘ik’ geleerd werd, zat er zeker ook een collectieve dimensie aan deze
processen. We merkten dat we niet alleen waren in ons vastzitten en dat de manier van
denken en aandacht hebben (een nadruk op de linkerhersenhelft) van de Westerse
maatschappij misschien wel bijdroeg aan dat vastzitten. Door gezamenlijk los te komen van
dit dominante maatschappelijke affective script en het samen schrijven van een nieuwe,
versterkten we onze houding van self-construction met betrekking tot het ‘wat wil ik’-thema.
In dit nieuwe script heerste acceptatie en rust rondom concepten als het ‘ik’ en ‘de toekomst’
in plaats van onzekerheid, twijfel en frustratie. Er kunnen geen foute keuzes gemaakt
worden. Alles draagt bij aan de ontwikkeling van het ‘ik’.

De tacit knowledge die de deelnemers hebben ontsloten uit de collages is affectieve,
onverwoordbare kennis. Toch hebben de deelnemers het kunnen opmerken, herkennen en
erkennen als nieuwe (of eerder onderdrukte) kennis over zichzelf. Het expliciteren ervan was
niet nodig om de waarde en waarheid ervan te ervaren. Deze integratie van affect is ook wat
dit onderzoek op epistemologisch vlak voor de wetenschap heeft geprobeerd te realiseren.
Affect is daarvoor in dit onderzoek op nog twee manieren ingezet. Ten eerste als vorm van
dataverwerking. Aan de hand van affectieve ‘hot spots’ (MacLure, 2011) heb ik de data
doorgenomen en ben ik bij mijn analyse gekomen. Ook hier gaat het om onverwoordbare
kennis die niet direct geëxpliciteerd hoefde te worden om toch overgedragen en ervaren te
kunnen worden, en dus als data gebruikt kon worden (Tsoukas, 2005, Leavy, 2009). Sterker
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nog, affect is van cruciaal belang geweest in de analyse: zonder de hot spots had ik niet de
interpretatieslag naar de vier fasen in het bewustwordingsproces kunnen maken.

Daarnaast is affect als communicatiemiddel gebruikt. In dit onderzoek is door middel
van de collages en de found poems (Reilly, Lee, Laux & Robitaille, 2018) affect ingezet om
de lezer te prikkelen, te bewegen en mee te laten voelen met de ervaringen van de
deelnemers. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee belangrijke informatie over deze individuele
en gedeelde ervaringen van het bewustwordingsproces is overgedragen aan de lezer, die
zonder deze communicatievormen niet overgekomen was.

Dit onderzoek is daarmee een voorbeeld van hoe onverwoordbare kennis toch een
plek kan hebben in wetenschappelijk onderzoek. Het brengt de dimensie van voelen terug in
het wetenschappelijke domein, zowel voor de onderzoeker als voor de lezer. Daarbij draagt
affect ook bij aan de kwaliteit van het onderzoek, als een manier van data triangulatie: hoe
verhouden de bijvoorbeeld thematisch geanalyseerde data zich met de affectief
geanalyseerde data? (Tracey, 2010).

Dit onderzoek laat dus zien dat affect en tacit knowledge, naast dat het millennials
die worstelen met het ‘wat wil ik’-thema kan helpen, ook voor de wetenschapper en de
wetenschapscommunicatie van waarde kan zijn (Leavy, 2010). Specifiek voor de
organisatiewetenschap kan een dergelijke affectieve benadering zoals in dit onderzoek is
gedaan om twee redenen een waardevolle toepassing zijn. Allereerst een inhoudelijk
argument. Dit onderzoek laat in navolging van Savickas (2008) zien dat de concepten ‘werk’
en het ‘ik’ voor sommige hoogopgeleide millennials meer vervlochten kunnen zijn dan voor
eerdere generaties. Als carrière steeds meer als een verhaal wordt gezien, krijgt het concept
‘self-construction’ een centralere plek in hetgeen als de essentie van werk en carrière wordt
beschouwd. Arts-Based Research, affect en tacit knowledge kunnen dan in onderzoek naar
de beleving van werk en carrière een grotere en belangrijkere rol gaan spelen, omdat het
kennis naar boven haalt die in ander, meer rationeel ingestoken onderzoek niet naar boven
zou komen. Dit onderzoek laat zien dat collages de maker meer inzicht kunnen geven in hun
‘ik’ en daarmee bijdragen aan hun self-construction. Maar ook andere creatieve werkvormen
zoals vormen van (visual) storytelling (Linde, 2001) zouden kunnen bijdragen aan het
construeren van een persoonlijk carrièreverhaal (Meijers & Lengelle, 2012). Als creatieve,
onverwoordbare elementen meer een rol spelen gaan spelen in het beleven van werk en
carrière, zullen ze ook meer een rol moeten gaan spelen in het onderzoek hiernaar.

Ten tweede een methodologisch argument waarom een affectieve benadering goed
aansluit bij de organisatiewetenschap. Dit onderzoek beschrijft een persoonlijk
veranderingsproces en leerproces, dat ik vanwege de overlap daartussen heb geduid als
zowel third-order change als epistemic learning. De organisatiewetenschap bestudeert bij
uitstek veranderingsprocessen binnen organisaties, waarbij ook aandacht besteed dient te
worden aan de persoonlijke en emotionele reacties en processen die het in gang zet. ABR,
met haar aandacht voor affect, kan een geschikte methode zijn om de (onbewuste en
onverwoordbare) gevoelens en ervaringen van mensen in een dergelijk leerproces te
benaderen en te analyseren. Op deze manier ontstaat een rijker beeld van wat een
veranderingsproces daadwerkelijk doet met de betrokkenen, omdat het verder kijkt dan
alleen naar wat er over wordt gezegd. Verderop in dit hoofdstuk geef ik enkele voorstellen
voor vervolgonderzoek binnen de organisatiewetenschappen waarbij affect en ABR een
relevante bijdrage kunnen hebben.
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Implicaties onderzoek
Naast wat dit onderzoek voor de (organisatie)wetenschap betekent, zeggen de resultaten
ook iets over onze maatschappij en de leefwereld van hoogopgeleide millennials. Allereerst
bevestigt dit onderzoek dat hoogopgeleide millennials vast kunnen lopen in het affective
script (Coleman, 2016) dat in de maatschappij dominant is met betrekking tot de
professionele aspecten van het ‘wat wil ik’-thema. De almaar veranderende
maatschappelijke context met oneindige keuzemogelijkheden op onder andere het gebied
van werk (Wijnants, 2020), terwijl ook het idee van wat werk is aan verandering onderhevig
is (Savickas, 2008), in combinatie met de ervaren prestatiedruk (De Wachter, 2019) en de
nadruk op de linkerhersenhelft (McGilchrist, 2009), maken dat sommige millennials zich
verlamd of vastgelopen kunnen voelen. Om dit vastlopen te laten afnemen is een ander
affective script en een houding van self-construction (Savickas, 2008) gewenst. Dit
onderzoek laat zien dat het mogelijk is om met creatieve werkvormen en reflectie daarop
ruimte te maken voor de rechterhersenhelft en zo bij te dragen aan een ontspannen houding
van self-construction bij millennials. Daarnaast kan het in een peer-to-peer context aangaan
van dit proces deze verandering van houding versterken en kan er gezamenlijk een nieuw
affective script geschreven worden.

In mijn ogen zouden creatieve werkvormen zoals collages maken om bovenstaande
redenen van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappij. Zo zou het
ingebed kunnen worden in het onderwijssysteem, en zo nieuwe generaties een nieuw
affective script meegeven zelfs voordat ze starten aan hun carrière. Op deze manier zou het
eventueel vastlopen dat bij sommige millennials gebeurt voorkomen kunnen worden.

Dit onderzoek richtte zich echter op die millennials en niet op jongere generaties (al
zal er vast veel overlap zitten in het affective script dat zij ervaren). Specifiek voor de
millennial-generatie zijn er een aantal organisaties en beroepen die op korte termijn iets
zouden kunnen hebben aan creatieve methoden zoals collages maken. Zo kunnen
studentenpsychologen en studieadviseurs op hogescholen en universiteiten creatieve
methoden inzetten om studenten te begeleiden in hun loopbaanoriëntatie en het ontwikkelen
van een houding van self-construction. Hetzelfde zou kunnen voor externe
studiekeuzebegeleiders of loopbaancoaches en HR-afdelingen van organisaties waar veel
starters werken. Door studenten en starters te begeleiden met het helderder krijgen van hun
‘ik’ en wat dat kan betekenen voor hun ‘wat wil ik’-vragen, kunnen organisaties ervoor
zorgen dat men sneller op de (voor dat moment) juiste plek terecht kan komen, waardoor
mensen meer tot hun recht kunnen komen in hun werk.

Bij bovenstaande voorstellen zou ik zeker aanraden om de bijeenkomsten in
groepsverband te organiseren, omdat dit de deelnemers de mogelijkheid biedt om samen
aan dat nieuwe affective script te schrijven. Zo ontstaat een peer-to-peer context waarbij de
deelnemers kunnen ervaren dat ze niet alleen staan met hun ‘wat wil ik’-worstelingen en
elkaar kunnen steunen. Daarnaast zorgt het ervoor dat het minder sterk als therapie voelt.

Reflecties op onderzoek en voorstellen vervolgonderzoek
Hieronder volgen een aantal punten waarvan ik denk dat ze invloedrijk en/of limiterend zijn
geweest op de loop en uitkomsten van dit onderzoek. Per punt geeft ik aan waar wat mij
betreft relevante richtingen voor vervolgonderzoek liggen. Als laatst geef ik nog enkele
voorstellen voor vervolgonderzoek binnen de organisatiewetenschap.
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Rol onderzoeker

Mijn rol als participant-researcher in dit onderzoek is een onconventionele rol en daarom
relevant om bij stil te staan. Ik ben me ervan bewust dat mijn rol als tegelijkertijd zowel
facilitator van de workshops, deelnemer van het traject en onderzoeker van het onderwerp
complex is. Ik claim echter niet dat ik objectief in dit onderzoek sta en accepteer juist dat het
persoonlijke perspectief van de onderzoeker het onderzoek mede kleurt, zoals Eisner (1981)
en Leavy (2009) stellen. Vanwege de centrale rol van affect in dit onderzoek is mijn eigen
subjectiviteit nadrukkelijk meegenomen in de dataverwerking. Daarmee is dit een duidelijk
relationeel en co-creatief onderzoek, waarbij mijn ervaringen en de ervaringen van de
deelnemers van elkaar afhankelijk waren en in de resultaten met elkaar zijn geïntegreerd. Zo
overstijgt dit onderzoek de dominante individueel-psychologische benadering en wordt de
groep als geheel meer eigenaar van de onderzoeksresultaten.

Van de vele punten die deze collectieve resultaten onvermijdelijk hebben beïnvloed
tijdens het onderzoekstraject (zoals onder andere de persoonlijkheden van de deelnemers,
de tijd van de dag waarop de workshops plaatsvonden, het nieuws van die dag(en)), wil ik
onze ervaring met affect specifiek uitlichten. Voor zowel mij als de rest van de deelnemers
was het gebruik van affect in onderzoek wezenlijk nieuw. Dit heeft onze gedeelde ervaring
tijdens het onderzoek gekleurd. De elementen van het onderzoekstraject waar wij mee
resoneerden waren wellicht meer in de richting van fascinatie, enthousiasme en trots dan
het geval zou zijn als wij al vaker iets met affectief onderzoek zouden hebben gedaan,
omdat het dan minder als een helemaal nieuwe wereld zou hebben gevoeld. De affective
resonance (Mühlhoff, 2019) van fascinatie, enthousiasme en trots die wij ervaarden, wil ik
echter zeker niet als een vertekening van het onderzoek omschrijven, maar wel als een
duidelijke richting die wij op zijn gegaan. Immers, ook de hot spots (Maclure, 2011) waar ik in
mijn dataverwerking op door ben gegaan zijn hierdoor beïnvloed, en daarmee de hele
richting van de onderzoeksresultaten.

De geringe ervaring die ik met affectieve methoden van onderzoek had heeft ook
invloed gehad op mijn rol als facilitator van de workshops. Ik wist net zo goed als de andere
deelnemers niet precies wat er ging gebeuren tijdens de bijeenkomsten en kon misschien
hierdoor ook niet optimaal adequaat reageren op wat de deelnemers in de groep deelden,
om die ervaringen verder uit te diepen. Hoe was het geweest als een meer ervaren facilitator
het proces had geleid? Een professionele facilitator kan eventueel beter en gerichter
doorvragen op de ervaringen van de deelnemers, waardoor de inzichten nog dieper,
waardevoller of concreter zouden kunnen worden.

Hiertegenover staat wel dat mijn deelname aan het onderzoekstraject het peer-group
gevoel en het gevoel van een gezamenlijke zoektocht heeft versterkt. Vanwege het feit dat
we allemaal millennials zijn en allemaal collages aan het maken waren, is mijns inziens het
affective script dat geschreven is krachtiger geworden. Een meer ervaren (en waarschijnlijk
dus oudere) facilitator die niet mee zou doen met het collages maken zou die peer-to-peer
sfeer kunnen doen verminderen. De vraag is alleen hoe sterk, en of dit opweegt tegen de
capaciteit om wellicht beter of dieper door te vragen. Vervolgonderzoek zou dit kunnen
uitwijzen.

Deelnemers

De deelnemers van dit onderzoek kwamen grotendeels uit mijn eigen netwerk. Sommigen
kende ik zelfs al persoonlijk voor ingang van het onderzoekstraject. De meesten hadden
daarbij dezelfde (of een in ieder geval voor elkaar herkenbare) studieachtergrond, waardoor
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het een vrij homogene groep is geworden. Dit heeft ongetwijfeld het (groeps)proces
beïnvloed. Allereerst denk ik dat het de groepsvorming heeft vergemakkelijkt en heeft
bijgedragen aan de informele, veilige peer-to-peer sfeer die al snel bij de eerste bijeenkomst
ontstond. De kennismaking in deze bijeenkomst ging gemakkelijk, mede omdat men elkaars
context waarin de worsteling met het ‘wat wil ik’-thema plaatsvond deels kon herkennen.

Daarnaast hadden de meeste deelnemers al ervaring met zelfreflectie, dat een
centraal onderdeel vormt van de brede bachelors die ze volgden of al hadden gevolgd. Dit
heeft ze waarschijnlijk geholpen snel en gemakkelijk de reflectieopdrachten op te pakken,
die toch wel een stuk onconventioneler waren dan de meeste reflectieopdrachten omdat ze
focusten op onverwoordbare gevoelens en processen (zie appendix 2). Het is niet
besproken in de groep, maar ik vermoed dat deze ervaring met reflecteren het proces wat
soepeler heeft doen verlopen. Mensen met minder ervaring met zelfreflectie zouden
vermoedelijk meer moeite hebben met zulke reflectieopdrachten.

Het feit dat de deelnemers een brede bachelor als achtergrond hadden, kan ook
hebben bijgedragen aan dit gevoel van worsteling van de deelnemers. Brede bachelors zijn
immers opleidingen waar je nog “veel kanten mee op kan”, en dus ook een mogelijkheid om
concrete loopbaankeuzes nog iets uit te stellen. Hoewel dit terugkwam in sommige
voorbereidende reflecties van deelnemers, hebben we dit niet expliciet besproken in de
bijeenkomsten. Hier zit eventueel een blinde vlek van mij, ook alumnus van een brede
bachelor, en van de groep. Studenten van brede bachelors krijgen bovengemiddeld veel
vrijheid om hun studiepad vorm te geven en worden gestimuleerd veel na te denken over
waarom ze de keuzes maken die ze maken. Wellicht zorgt dit verhoogde ‘keuzebewustzijn’
wel voor meer ervaren worsteling rondom het ‘wat wil ik’-thema, zoals Wijnants (2020) ook
stelt. Hoe zouden andere millennials zonder deze achtergrond en ervaring met studiekeuze
en zelfreflectie dit proces ervaren?

Deze worsteling met het ‘wat wil ik’-thema is een belangrijk laatste punt: alle
deelnemers hebben zich vrijwillig aangemeld omdat ze worstelden met het ‘wat wil ik’-thema
en daarvoor iets nieuws wilden proberen. Ze waren al actief met het thema bezig, maar
zaten vast. Daarmee bestond er een bepaalde urgentie of behoefte bij hen, zoals je ook bij
fase 0 kunt teruglezen. De deelnemers wilden geloven dat deze methode hen kon helpen.
Dit onderzoek is dus een exploratie naar hoe creatieve methoden als collage maken
millennials die vastzitten in die behoefte kunnen voorzien en ‘weer op weg’ kunnen helpen.
Het geeft geen inzicht in wat voor invloed creatieve methoden kunnen hebben op mensen
die geen worsteling ervaren of geen urgentie of behoefte voelen. De vraag hoezeer het
gevoel van vastzitten een rol speelt in de beleving van creatieve methoden is er een die
vervolgonderzoek zou kunnen exploreren.

Een tweede vraag die je dan zou kunnen stellen is of een arts- based benadering
dan wel waardevol zou kunnen zijn voor mensen die niet ervaren dat ze vast zitten. Vanuit
een individueel perspectief wellicht minder of helemaal niet, maar vanuit een
maatschappelijk perspectief zou het wellicht wel nog van belang kunnen zijn. Het kan
immers bijdragen aan het herschrijven van het dominante maatschappelijke affective script.
En hoe meer mensen dit doen, hoe krachtiger het nieuwe script wordt. Echter, wellicht heb je
voor het effectief herschrijven van een affective script ook wel een gevoel van vastzitten
nodig?

Soulcollage® Vragen

De reflectievragen van SoulCollage ® (zie tabel 2) hebben een belangrijke functie in dit
onderzoek gehad. Deelnemers gaven aan dat de vragen waardevol voor hen waren, want
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het liet ze in gesprek komen met zichzelf en hierdoor voelde de tacit knowledge meer ‘echt’.
Een vraag om op te reflecteren is hoe en hoezeer de vragen zelf invloed hebben gehad op
de intuïtieve antwoorden van de deelnemers, en dus op het bewustwordingsproces dat
hierdoor ontstond.

Het zou zeker kunnen dat de SoulCollage ® reflectievragen sturend zijn geweest in
de antwoorden van de deelnemers. Ik heb de reflectievragen van SoulCollage ® voor dit
onderzoek niet aangepast en omdat deze ook veel gebruikt worden in creatieve therapie, is
het ergens voor de hand liggend dat deze vragen meer naar ‘wie ben ik’-antwoorden en
self-discovery leiden. Wellicht zouden anders geformuleerde vragen minder tacit knowledge
met betrekking tot het ‘wie ben ik’-thema naar boven brengen en meer van het ‘wat wil
ik’-thema, hoewel de deelnemers van dit onderzoek dus duidelijk aangaven dat deze twee
thema’s voor hen met elkaar verbonden voelden. Daarbij stelt ook de literatuur over ABR
duidelijk dat creatieve methoden bij kunnen dragen aan identiteitsontwikkeling (Bagnoli,
2009; Chilton & Scotty, 2014; Leavy, 2009). Dit zou betekenen dat dit meer met het creatieve
proces te maken heeft dan met deze specifieke reflectievragen. Een andere verklaring zou
daarom kunnen zijn dat de SoulCollage ® reflectievragen eerder een soort deuren of
portalen naar het affectieve domein en de rechterhersenhelft zijn. In dit geval zou de
specifieke vraagstelling veel minder uitmaken en zou er met andere reflectievragen
vergelijkbare tacit knowledge naar boven komen.

Het onderzoeken welke van deze twee verklaringen meer waarschijnlijk is, lijkt mij
een relevant vervolgonderzoek. Men zou kunnen onderzoeken welke manieren van reflectie
tot nu toe in ABR zijn gebruikt en welke invloed dit heeft gehad op de mate van
identiteitsontwikkeling in de verschillende onderzoeken. Daarnaast zou nieuw onderzoek
nog gedetailleerder kunnen onderzoeken wat het effect van de reflectievragen is op het
(bewustwordings)proces van de deelnemers, door bijvoorbeeld verschillende vragen voor
verschillende groepen of verschillende bijeenkomsten te ontwerpen, en verder het
onderzoeksopzet zoveel mogelijk hetzelfde te houden.

Framing aan de hand van hersenhelften

Het verhaal van de hersenhelften van McGilchrist (2009) heb ik als theoretische inbedding
van zowel deze scriptie als het onderzoekstraject gebruikt. Bij mijn introductie tijdens de
eerste bijeenkomst heb ik de deelnemers ongeveer hetzelfde verteld als wat in hoofdstuk 2
beschreven staat. Dit werkte erg goed: het model werd direct geaccepteerd en
overgenomen. Hierdoor ontstond er een toegankelijke gemeenschappelijke taal om over dit
thema en dit onderzoek te praten. Deelnemers konden door het onderscheid tussen de
manieren van aandacht van de linker- en rechterhersenhelft makkelijker aangeven wanneer
het hen wel of niet lukte om de rechterhersenhelft de ruimte te geven.

Wellicht werkte het echter té goed. Wellicht zorgde de gemeenschappelijke taal van
de hersenhelften voor een bijna self-fullfilling prophecy, waarbij kennis over de
rechterhersenhelft en de framing dat we daar middels collages maken ruimte voor gingen
maken ervoor zorgde dat dit ook zo ervaren werd. En ook andersom is het mogelijk: de
deelnemer die het proces moeilijker kon aangaan en accepteren, dacht bijvoorbeeld dat dat
aan zijn linkerhersenhelft lag, die te controlerend zou zijn (zie quote in fase 2).

Hiermee is deze situatie een voorbeeld van een ontwerpdilemma voor de affectieve
onderzoeker. Gebruik je een effectief narratief vooraf (Linde, 2001) om de ontvanger
bekender te maken met de context van het affect, zoals Jansen (2016) beschrijft? Of kies je
voor show, don’t tell, dat volgens Venkitachalam & Busch (2012) zorgt voor effectievere
overdracht van tacit knowledge? Ik heb duidelijk voor de eerste optie gekozen: mijn verhaal

57



over de hersenhelften kwam voorafgaand aan de ervaringen van de deelnemers. Het is
inderdaad mogelijk dat dit hun beleving heeft gekleurd en eventueel minder ‘puur’ heeft
gemaakt, omdat ze het direct in dat frame konden plaatsen. Tegelijkertijd was dit dus ook
wel behulpzaam voor de betekenisgeving, omdat de deelnemers nog niet erg bekend waren
met de affectieve dimensie waarin ze zich begaven. Een zeker referentiekader leek mij wel
gewenst bij zulk exploratief onderzoek. Of het verhaal van de hersenhelften te veel stuurt of
kleurt, dat weet ik niet en zou een goed onderwerp voor vervolgonderzoek kunnen zijn.

Fase 4

Een laatste punt dat in dit onderzoek vrijwel niet naar voren is gekomen, maar wel zeer
relevant is voor de impact van de ervaring, is de duurzame inbedding van de opbrengst van
het onderzoekstraject (fase 4). De houding van de deelnemers ten opzichte van het ‘wat wil
ik’-thema is veranderd, maar de vraag is nog wel hoe blijvend of juist tijdelijk deze
verandering is. Ze hebben gezamenlijk een nieuw affective script geschreven, maar hoe
lang houdt dit nieuwe script stand tegen het oude, dominante maatschappelijke script waar
ze zich net uit hebben losgetrokken?

Hiervoor is longitudinaal onderzoek nodig, waarbij deelnemers regelmatig blijven
reflecteren op in hoeverre en hoe de opbrengsten van het onderzoekstraject voor hen van
waarde blijven. Indien de ervaren waarde over tijd af zou nemen (wat ik me kan voorstellen
dat gebeurt als het dominante affective script weer de overhand krijgt), zou ook onderzocht
kunnen worden wat terugkombijeenkomsten, waarbij opnieuw collages of een andere
creatieve werkvorm gedaan wordt, zouden kunnen betekenen voor het in stand houden of
versterken van het nieuw geschreven script.

Een eventuele andere manier om de duurzame inbedding van de opbrengst te
vergroten is om een extra ‘wat nu’-bijeenkomst aan het traject toe te voegen. Dit zou een
soort symbolische start van fase 4 kunnen zijn, waarbij de groep samen kan focussen op
wat men concreet nu kan doen of laten om het nieuwe affective script de ruimte te blijven
geven in hun dagelijks leven. Zo start je gezamenlijk de inbedding van de opbrengsten,
waardoor deze hopelijk eerder en sneller succesvol ingebed blijven.

Affect en organisaties

Zoals reeds beschreven in de beantwoording van de onderzoeksvraag ben ik van mening
dat een affectieve benadering en Arts-Based Research als concrete methodologie specifiek
voor de organisatiewetenschappen erg relevant kan zijn. Met aandacht voor affect in
onderzoek kunnen andere vormen van kennis meegenomen worden wanneer de beleving
van werk, carrière en organisaties wordt onderzocht. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de
volgende onderzoeksrichtingen aan bod komen: wat kan de dimensie van het voelen in
organisaties ons vertellen wat de dimensie van het spreken niet kan overbrengen? En hoe
verhoudt die twee dimensies in organisaties zich tot elkaar: vullen ze elkaar aan of spreken
ze elkaar tegen? En ook: hoe kan affect ingezet worden in en door organisaties zelf? Is daar
ook een affective turn zoals Kim & Bianco (2007) beschrijven mogelijk of zelfs wenselijk?

Ik denk dat een affective turn in organisaties inderdaad wenselijk zou zijn. Immers,
ook daar (of misschien wel zelfs daar) leunt men ook vaak op linkerhersenhelft denken, met
een focus op groei, targets, SMART-doelen en lean en agile werken (Van der Kolk, 2021).
Een meer holistische benadering zou andere waarden en kwaliteiten in de organisatie naar
voren kunnen brengen. Er zou onderzocht kunnen worden hoe een organisatie waar affect
bewust aandacht krijgt en bewust wordt geïncorporeerd in de organisatie zichzelf
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organiseert. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen en hoe wordt de organisatiestructuur
ingericht? Hoe wordt er omgegaan met macht en hiërarchie? Zijn medewerkers
gelukkig(er)? Zijn zulke organisaties succesvol(ler), en hoe meten ze dat succes?

Daarnaast denk ik dat affective scripts een belangrijke rol spelen in
cultuurveranderingsprocessen en zou het concept een erg relevant en nuttig perspectief
kunnen zijn om mee te nemen in onderzoek daarnaar. Het onverwoordbare aspect van
affect en het culturele element van affective scripts (Coleman, 2016) hebben mijns inziens
een grote overlap is met het derde niveau van organisatiecultuur van Schein (2010):
underlying assumptions. Verder onderzoek hiernaar kan uitwijzen waar de overeenkomsten
en verschillen hiertussen liggen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden hoe affectieve
(en creatieve) interventies, met bijvoorbeeld de intentie om het affective script samen te
herschrijven, bij kunnen dragen aan processen van cultuurverandering binnen een
organisatie. Welke invloed hebben zij op de beleving van de cultuurverandering en op de
mogelijke weerstand hiertegen? Helpt mensen zich gehoord te voelen?

Kwaliteitscriteria
De gangbare kwaliteitscriteria voor betrouwbaar (post-)positivistisch onderzoek zoals
validiteit en generaliseerbaarheid, gaan niet op voor het kwalitatief-inductieve onderzoek dat
ik doe (Eisner, 1981; Leavy, 2009). Ik heb de subjectieve beleving van een klein groepje
mensen onderzocht, zonder expliciet op zoek te zijn naar generaliseerbare resultaten.
Daarom heb ik gebruik gemaakt van Sarah Tracy’s acht “Big-Tent” Criteria for Excellent
Qualitative Research, die meer passend zijn bij kleinschalig kwalitatief onderzoek: “(a)
worthy topic, (b) rich rigor, (c) sincerity, (d) credibility, (e) resonance, (f) significant
contribution, (g) ethics, and (h) meaningful coherence” (2010, p. 837). Zie tabel 3 voor een
overzicht van wat de criteria inhouden.

Al deze acht punten heb ik in dit onderzoek zo goed mogelijk proberen te
waarborgen. Ik wil over een aantal criteria wat uitgebreider uitwijden, te beginnen met
resonance. Gezien dit onderzoek zich centreert rondom het concept affect is er veel ruimte
gemaakt om intensiteiten op te roepen (Jansen, 2016), om de lezer te raken en te bewegen.
Dit poog ik door middel van de collages, de found poems en de quotes, opdat men zo op
verschillende manieren geraakt kan worden. Daarnaast vormen zowel de affectieve
resultaten als de meer geanalyseerde resultaten van het onderzoek ook een mogelijkheid
voor de lezer om te onderzoeken hoe hij, zij of hun tot nu toe is omgegaan met het ‘wat wil
ik’-thema en of hij/zij/hun ook wel eens vast heeft gezeten of last heeft gehad van het
dominante Westerse affective script. Zijn de ervaringen van de deelnemers herkenbaar of
juist niet? Als laatst kan dit onderzoek als een voorstel gezien worden om ook in andere
contexten middels creatieve methoden meer ruimte te maken voor de rechterhersenhelft,
zoals ik ook aangeef bij het kopje ‘implicaties onderzoek’.

Ook wat betreft significant contribution meen ik het relevant om wat meer uit te
wijden. Dit onderzoek draagt bij op verschillende niveaus. Allereerst lijkt het wezenlijk te
hebben bijgedragen aan het leven van de meeste deelnemers, zeker ook aan dat van
mijzelf. Daarnaast vertellen de inzichten van dit onderzoek ook wat over een Westerse
maatschappij als de Nederlandse, namelijk dat er voor hoogopgeleiden een dwingend
affective script kan heersen rondom het ‘wat wil ik’-thema maar dat dit te herschrijven is door
middel van bijvoorbeeld creatieve processen in groepsverband. Als laatste draagt dit
onderzoek ook bij aan de wetenschap door met Arts Based Research methodologisch en
wetenschapsfilosofisch een onconventionele route te kiezen. Daarmee toont dit onderzoek
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aan dat er wezenlijk andere inzichten te verkrijgen zijn als je verder kijkt dan het
post-positivisme paradigma.

Tabel 3: De acht “Big-Tent criteria voor Kwalitatief onderzoek, uit Tracy (2010), p. 840.

Tenslotte wil ik de aandacht nog richten op Tracy’s laatste punt: meaningful coherence. Dit
onderzoek had als intentie om te exploreren wat meer ruimte voor de rechterhersenhelft zou
kunnen betekenen voor hoogopgeleide millennials die worstelen met het ‘wat wil ik’-thema.
Daarin is het geslaagd. De Arts-Based methodologie sloot goed aan bij deze intentie en
middels collages maken is het gelukt deze ruimte te creëren bij de meeste deelnemers. De
theoretische concepten van tacit knowledge, affect en affective script hebben substantieel
bijgedragen aan mijn interpretaties en analyse van de ervaringen van de deelnemers. Mijns
inziens is het is een coherent geheel geworden waar theorie en data, affect en analyse in
evenwicht zijn en dat, zoals hierboven al benoemd, iets kan betekenen voor zowel de
maatschappij als de wetenschap. Het is een geheel geworden dat echt van mij voelt, waar ik
trots op ben en waarmee ik met een goed gevoel mijn studententijd afsluit.
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Appendices

1. Opzet workshops

Outline Workshop 1 (en 2 en 3)

1. Introductie onderzoek (15 min)
a. vertellen aanleiding onderzoek en theoretisch framework van hersenhelften

en intuïtieve benadering en ABR
b. Opzet workshop vertellen

2. Delen ieders beleving van het ‘wat wil ik’-thema (30 min)
a. Na het delen ‘wegleggen’ - niet meer bewust mee bezig zijn

3. warming up- activatie rechterhersenhelft (10 min)
a. 3 plaatjes kiezen en eentje kiezen en invullen:

‘Ik Ben….’

4. Maken collage (1,5 uur)
a. In stilte
b. Alleen beeld, geen tekst
c. zitten niet vast aan warming up beelden

5. ‘Lezen’ collage - a.d.h.v. Soulcollage® reflectievragen (20 min)

6. Delen (20 min)
Heel breed. Alles is goed. Over beleving, proces.
plenair of groepjes van 2 a 3

7. Afsluiting (5 min)
a. Niet ‘wat vonden jullie ervan’ maar: wat komt er naar boven?
b. Uitleg hoe nu verder en reflectie na een week benoemen
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Outline bijeenkomst 4

Twee delen: 1) afronding voor jullie, pauze en 2) evaluatie/afronding voor mij

1)
Geleide reflectie
En daarna schrijfopdracht: weer freewriting. Blijf maar gewoon schrijven, over alles wat
opkomt wat net langs je geestesoog is gegaan. 10 min

Want: we gaan de film van afgelopen acht weken herbeleven
Eerst:
Collages en antwoorden erbij pakken. Bekijk ze nog eens goed, lees de antwoorden als je
wilt.

Daarna: Ogen dicht.

Breng je aandacht terug naar tien weken geleden, naar het moment dat je mijn oproep
ergens tegenkwam (whatsapp/linkedin/facebook). Zie jezelf de uitnodiging lezen. wat deed
dat met je?

Een tijdje later kreeg je de voorbereidende reflectieopdracht opgestuurd over jouw specifieke
beleving van het Wat Wil Ik Thema. Je beantwoordde de vragen Hoe was dat?.

En toen kwam je voor het eerst bij naar [mijn adres] voor voor de eerste workshop. Zie jezelf
binnenkomen en plaatsnemen op een stoel, of op de bank.
Ik vertelde je een beetje meer over mijn onderzoek en over linker- en rechterhersenhelften.
Hoe was dat?

Je ging je eerste collage maken. Je loopt zwijgend daar over alle plaatjes heen te lopen en
associatief plaatjes uit te zoeken. Je ondergaat het proces van kiezen, knippen, leggen,
verschuiven, wegleggen, opplakken.

En toen had je eerste werk af. Je kijkt ernaar. Wat gebeurt er in je of met je?

Je maakt de reflectievragen. En je leest wat je opschrijft. Hoe was dat?

Je ging je naar huis, je eigen leven weer in.

De dag daarna kwam ik je collage langs brengen. Hoe was het om je werk toen terug te
zien?

Je ging door met je week. En een week later volgde de reflectieopdracht. Je schreef hem op.

Weer een week later kwamen je weer hier voor workshop 2. En we maakten weer een
collage. Hoe ging het deze keer?

Je beantwoordde nog een keer de reflectievragen en gaf een naam aan je werk, die je
achterop schreef.
En je ging weer weg, je leven in.

Je ging weer door met je week. Weer schreef je na een week een korte reflectie.
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En weer een week later kwamen we bij elkaar voor workshop 3. Zie hoe je deze keer de
kamer binnen liep.
En hoe je deze keer over de plaatjes loopt, kiest, knipt en plakt. Hoe je deze keer de
reflectievragen beantwoord en de naam achterop het werk schrijft.

Je ging weer weg, met je laatste collage op zak.

De week ging weer verder. Je schrijft de laatste keer de reflectieopdracht na een week. Hoe
was dat?

Als je zo deze hele film, deze reis, dit hele proces zo hebt gezien,
wat zie je dan dat je er bij je gebeurd is?
Wat heb je ervaren?
Wat heeft het je gebracht, ook in relatie tot de vraag waarmee je kwam?
Wat is als het ware je oogst?
Ben je er door veranderd, zo ja hoe?

Maak hierover nu aantekeningen.

Daarna: PAIR. Neem je collages mee! En vertel wat je hebt gezien en opgeschreven over je
reis. Vijf min each. Als je het niet vol krijgt, kan de ander misschien wat hulpvragen stellen.

Daarna Share in group

En dan TAART!

2) Hoe was het Proces?

Hoe was het om ‘in contact te komen’ met je rechterhersenhelft?
Staat hij denk je nu meer open? Blijft dat ook?

Zit er een lijn of vervolg in je werken, of voelen ze losstaand? Zit er een verbinding in je
werken?

Hoe kijken jullie nu aan tegen jullie wat wil ik - vragen? Heeft dit proces invloed gehad op je
houding? Of je richting?

Hoeveel meerwaarde had het aantal collages en het repeterende aspect van dit traject?
Was een ander aantal beter geweest?

Hoe was het om dit in een groep te doen? En dingen met elkaar te delen? Dat je elkaar
wel/niet kende?

Heb je wat gehad aan de reflecties na een week? Heeft dat je iets gebracht?

Nog iets anders?
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2. Writing prompts

Voorbereidende opdracht

Deze workshops gaan over hoe om te gaan met het ‘wat wil ik?’-thema, en dan gefocust op
het werk/professionele aspect daarvan: hoe vind ik richting voor de volgende fase van mijn
professionele leven?

Ter voorbereiding wil ik je vragen te reflecteren op hoe jij dit thema beleeft.

Ten eerste wil ik je vragen te reflecteren over hoe jij het 'wat wil ik?'-thema tot nu toe hebt
beleefd. Hulpvragen daarbij kunnen zijn:

Waar liep je tegenaan?
Waar heb je last van gehad?
Hoe ben je ermee omgegaan?
Wat heb je geprobeerd?
Heeft dat je iets opgeleverd?
Welke gevoelens heb je al ervaren rond dit thema?

Ten tweede vraag ik je te reflecteren hoe je nu, op dit moment, het 'wat wil ik?'-thema
beleeft? Op welke wijze, met welke houding en met welke gevoelens begin jij aan dit traject?

De schrijfmethode die ik graag wil dat jullie toepassen voor deze opdracht heet Freewriting.
Schrijf vrijelijk en aan één stuk door, zonder overdenkingen en focussen op grammatica en
stijl voor minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten. Lees het daarna terug en verbeter
eventuele schrijffoutjes, maar ga je stuk tekst niet helemaal herschrijven of editen. Niks is
goed of fout bij deze vragen.

1. Hoe heb jij het 'wat wil ik?'-thema tot nu toe beleefd?

2. Hoe kijk je nu naar het 'wat wil ik?'-thema? Op welke wijze, met welke houding
en met welke gevoelens begin jij aan dit traject?
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Tussentijdse reflectie

Afgelopen woensdag hebben we ons (eerste/tweede/derde) collage gemaakt en daarop
gereflecteerd. Ik ben benieuwd hoe deze ervaring is geland in de rest van jullie week.
Daarvoor vraag ik jullie een aantal reflectievragen te beantwoorden.

Het is wederom tweemaal een stukje tekst schrijven middels Freewriting. Schrijf vrijelijk en
aan één stuk door, zonder overdenkingen en focussen op grammatica en stijl voor minimaal
5 minuten en maximaal 15 minuten. Lees het daarna terug en verbeter eventuele
schrijffoutjes, maar ga je stuk tekst niet helemaal herschrijven of editen.
Niks is goed of fout bij deze vragen, maar probeer bij je ervaring van deze workshop te
blijven en niet teveel te vergelijken met vorige keer te schrijven.

De vragen die achter elkaar staan dienen als hulpmiddel om op gang te komen met het
schrijven, maar hoeven zeker niet allemaal in chronologische volgorde afgegaan te worden.
Schrijf vooral op wat in je opkomt.

Hoe heb je deze keer het maken van de collage ervaren? Welke gedachten en
gevoelens kwamen op tijdens het proces? Hoe was het om jouw gemaakte beeld
te zien? Hoe heb je deze keer het reflecteren op je collage a.d.h.v de 5 vragen
ervaren? Welke gedachten en gevoelens kwamen op tijdens het proces? Hoe
was het een naam aan het werk te geven en achterop te schrijven?

Hoe is het om je collage(s) in je kamer te hebben staan? Welke gevoelens of
gedachten kwamen op? Hoe heb je de dagen na het collage maken ervaren? Heb
je nog je antwoorden teruggelezen, hoe was dat? Heb je nog nagedacht over de
antwoorden op de reflectievragen?

Komt er nog iets anders in je op dat je wil zeggen over workshop 1/2/3?
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3. Individuele Found Poems
Met de nadruk op MOET. Want zo voelt dat toch wel.

Desalniettemin is deze spanning een spanningsveld waar ik mij nu in wil en kan in begeven.

Wat maakt haar eigen, wat zijn de elementen hierin?

Terugzwaaien naar de otter.

Dit gaf een soort serene rust, die uiteindelijk ook wel heel vermoeiend bleek te zijn.

Ik heb denk ik moeite de link te leggen met woorden geven aan het beeld, al spreekt het beeld wel
tegen mij.

Hij/zij/het heeft mij nog steeds weinig verteld, maar toch wekt het kijken ernaar een bepaald gevoel
op.

Ik ben degene die geen orde kan scheppen uit balans, in zoektocht naar iets wat niet te plaatsen valt
nu….of het is oke zoals het is.

Sirene - een schreeuw van vorm en kleur.

De chaos doet ertoe. Als je dieper/specifieker kijkt komt de balans terug.

Het werk begon toch meer tegen me te spreken dan ik de eerste keer had ervaren.

Het werk een naam geven voelde als het werk echt afronden.

Met alle levensfasen in volle kracht wel aanwezig.

Ik kom richting brengen, naast alles wat er is en er ook gewoon mag zijn. Het werk (dus ik)
brengt een bevestiging van dat al.

De deining van schoonheid en verwondering.

Je wijst mij hierop dit.

Alsof ik hiermee moet realiseren dat het goed is, wat voor stijl ik heb, wie ik ben, wat ik uitstraal…,

Ik geniet van mijn drieluik :)

Als ik zou moeten toeschrijven wat ik wil, dan heeft dit proces mij laten zien dat ik blijheid, rigide,
chaos, frustratie en balans zoek.

Dit proces is misschien wel met name een bevestiging van mezelf geweest waarvanuit ik verder kan.

71



Ik merk dat ik veel moe ben.

Het is iets verlammends voor mij en slechts op bepaalde momenten, als de spanning te hoog wordt
om niks te doen, ga ik er soms voor zitten.

Ik ben diegene die de waarheid vertelt zonder hem te weten.

Ik wil dat hij eerlijk is. Dat hij leert wanneer na te denken. Dat hij niet zo hard probeert.

Doe nou niet alsof je alles weet. Ik zal toch wel proberen te luisteren.

Mijn uiteindelijke collage is een stuk minder “willekeurig” dan ik wilde.

Zo kwam ik op een resultaat wat precies de goeie mate van voorspelbaarheid moest hebben.

Blue sky

Ik ben diegene die je jeugdigheid blijft voeden.

Ik wil graag dat hij dieper kijkt, ook waar hij denkt dat hij de bodem al kan zien. Het leven blijft
verrassen.

Ik vind het moeilijk om vertrouwen te hebben in iets wat nieuw is. En alles nieuw.

Ik koos heel erg vanuit gevoel, volgens mij, maar wat ik niet zeker wist was of dit gevoel was wat de
bedoeling was.

Ik had me voorgenomen om te proberen niks te proberen.

Ik gebruik veel pepers maar ik kan dit aanpassen naar wens, ook al hou ik daar eerlijk gezegd niet
van.

Ik wil dat hij ‘s nachts het licht uit doet, de sterren en de maan geven vet veel licht!

Ik weet niet of je nou in metaforen praat of niet, maar ik hou niet zo van feestjes.

Mijn hoofd werkt misschien niet zo abstract.

Sommige vraagstukken lijken toch oneindig complex? Het is ook lastig want ik heb blijkbaar enigszins
tegenstrijdige ideeën.

Maar ik heb het idee dat ik dat nu voor het eerst echt bij mezelf ook ben gaan voelen.

Ik ben sowieso misschien veel te sceptisch voor dit project.
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Ik zeg zelf nooit zo graag wat ik wil omdat het ervoor zorgt dat ik mij heel erg een buitenbeentje voel.

En ik ben de manieren hoe ik dat heb proberen uit te zoeken helemaal beu.

Ik ben diegene die durft maar niet roekeloos dingen durft maar juist zorgzaam is in haar acties.

Dankjewel.

Terwijl ik plezierige gevoelens ervaarde omdat ik op een prettige manier mijn emoties aan het uiten
was.

Ben er vrij trots over.

Ik ervaarde sterke ‘grounding’ gevoelens omdat je in aanraking komt met een stukje van jezelf
waardoor dat deel beantwoord voelt in de zoektocht wie ben ik en wat wil ik.

Zo erg in jezelf denken doet me ook heel geïsoleerd voelen en bijzonder speciaal. Dat laat me ook
wel weer alleen voelen.

Vind dat een geniale manier om direct in woorden de onbewuste intentie die je tijdens het
maakprocess in het werk hebt gestopt te achterhalen.

En dat zorgde er meer voor dat het ‘echt’ voelde in plaats van verzonnen.

Een reminder van wie ik ben.

Ik ben degene die het met het bestaan niet eens is. Ik ben degene die liever dissocieert dan mee
doet.

Filosofische denkwijze over (de ondraaglijke) (lichtheid van) het bestaan.

Ik wil dat ze het accepteert.

Nodig heb ik van haar moedigheid en overzicht.

Op een gegeven moment liep ik vast op het feit dat het niet overeenkwam met wat ik kennelijk nou
wou.

Zo’n collage zegt toch wel echt iets over je en het is dan confronterend om toe te geven dat ook
sombere en lelijke dingen onderdeel zijn van mijzelf. Uiteindelijk was ik wel heel erg trots om het

gemaakte beeld te zien. Het was precies zoals ik wou dat het was en nog veel meer.

Maar op het moment zelf was mijn collage eigenlijk alleen maar heel lief.

En ik ben blij verrast.

Het is een race, maar net als de wolken gaat het ook weer weg. Ik ben moe. Met mijn ogen dicht
probeer ik te rennen.

De route is pijnlijk maar ook als je hoofd het opgeeft gaan je benen door en kan je hoofd genieten van
het tempo van de natuur.
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Zelfs de snelheid doet er niet toe het is 1 stap en dan de ander.

Je bent moeilijk maar hebt wel gelijk.

Vind het een prettiger idee dat het fluïde is.

Als ik ze zie voel ik zeker rust, het dankjewel waarmee ik altijd de laatste reflectievraag eindig.

Ben verbaasd dat ik de reflecties nog heb, wel heb ik ze ergens verborgen.

Het gaf een context aan mijn ik. De context waar ik uit besta.
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Het is iets wat terugkomt in werk, mijn privéleven, relaties, overal.

Het wat wil ik thema is iets waar je actief mee aan de slag moet naar mijn idee want antwoorden
komen niet aanwaaien.

Het is confronterend en soms pijnlijk.

Na toepassen van bovengenoemde methode om tot antwoorden te komen ben ik heel benieuwd wat
dit mij gaat brengen.

Dat je je ogen opent. De wereld verkent.

Hoe overwin ik mijn angst om uit mijn comfortzone te stappen?

Uiteindelijk is door het letterlijk loslaten van gedachten en afbeeldingen mijn collage ontstaan.

Ik vond het super verrassend dat de meer rationele betekenis uiteindelijk aansloot bij de collage en
dat er dus ongemerkt toch een diepere betekenis achter mijn keuzes lijkt te zitten.

Betekent tijd voor mezelf nemen dat ik alleen moet zijn?

Langzaam verdween de druk hierdoor en alsof het zo moest zijn vond ik ook de juiste afbeelding waar
omheen ik mijn collage heb vormgegeven.

Ik vind ze oprecht mooi en ze stralen precies uit wat ze ook uit zouden moeten stralen.

Ik heb een harde, maar ook een zachte kant.

Ik kom bevestiging brengen over zijn plannen en tevens bewustwording van hoe het leven is.

Ik wil dat [naam] in actie komt en zich bewust wordt van de consequenties van zijn keuzes.

Ik heb dit keer eigenlijk geen enkel moment het gevoel gehad dat het niet zou lukken. Dit is op
zichzelf best vreemd te noemen als je naar het resultaat van mijn collage kijkt, vind ik.

Daar waar ik begon met een ontevreden of onaf gevoel, vind ik het inmiddels misschien wel de
mooiste van de drie.

Sterker nog, door mijn derde collage kan ik het proces veel beter linken aan de ‘wat wil ik’-vraag.

Ze staan allemaal dichtbij mij en weerspiegelen mijn gevoel van dat moment of wie ik ben of wil zijn.

Het biedt me ontspanning en geeft blijkbaar ongemerkt antwoorden op vragen.
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Vroeger wist ik heel zeker wat ik wilde. Naarmate ik ouder werd, steeds minder.

Naja, er is veel om over na te denken.

Ik ben degene die je gadeslaat, op je reis, die je vangnet/parachute vasthoudt (of tegenhoudt/harder
naar beneden trekt), die de weg volgt die onbepaald is.

Vlakken-, vlakte-, vlakke-, identiteit

Stop being so fucking dramatic. Probeer niet zo krampachtig vast te houden aan alles.

Maar er gebeurde wel veel en er zit ook wel veel in. Dat waardeerde ik er wel aan.

Ik merkte dat ik daardoor gelijk naar mijn ingeving te luisteren ik wel veel betekenis voor mezelf zit te
achterhalen.

Ik vind het wel een interessant ding.

Ik heb wel zijdelings nog meer aan mezelf de vraag gesteld wat wil ik eigenlijk? Of dat door de
collage, door dit onderzoek, of door mijn nieuwe bewustzijn daarover komt staat nog ter discussie.

Ik ben degene die je meerdere dimensies laat zien. De schaduw en licht die je besluipt.

Keuzes, paden, lijnen.

De collage geeft me een soort thema's weer.

Ik heb wel het idee dat ik tot nieuwe inzichten aan het komen was. Of eigenlijk, inzichten aan het
bevestigen ben die ik eigenlijk al wel wist door middel van deze oefeningen. Dat noem ik een grote

overwinning :).

Ik ben degene die de deur naar het vreemde en overwachtse altijd op een kier laat staan.

Dat er op zoek gegaan wordt naar de leidende lijn.

Vragen zijn ook wat ik nodig heb.

When life opens a door, a bridge also opens.

Ik heb het gevoel dat ik er wel ‘beter in word’.

Over deze ben ik aardig tevreden en vind ik oprecht wel leuk.

Op zich zit er dus wel iets van berusting in, mogelijk is het dus ook een bevestiging van het idee dat ik
op een vrij goed pad zit mbt de wat wil ik vraag.

Hoe ben ik veranderd? Ik heb het idee dat ik meer weet over wat ik wil. Ik heb het idee dat de kansen
die zich voordoen genomen moeten worden.

En naarmate zich voor mij verschillende paden zich beginnen te ontwaren, zo doet de duidelijkheid
dat in de collages.
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Ik heb het nooit geweten.

Ik wil de goede of de beste keuze maken. Maar ik weet niet welke dat is.

Ik ben diegene die zwijgend oordeelt. Afkeurt. Zich thuis voelt in passiviteit.

KIJK OMHOOG! En laat me lekker oordelen.

En het voelde wel soortvan onderdeel van mij.

Ik kom kracht en productiviteit brengen vanuit een kalm en steady ritme.

Het vertrouwen dat rust ook vooruitgang is.

Deze keer dropte ik gelijk in de zone.

Het voelde echt als een steuntje in de rug.

Ik was blij dat ik mezelf die antwoorden gunde.

Het proces is nog niet helemaal af.

Ik ben degene die langzaam doorploetert. Klimt. Loopt. Stap voor stap door.

Er is geen eindbestemming.

Ik wil dat hij doorgaat zoals hij gaat en daar fokking tevreden mee is.

Deze keer was opvallend.

Ik merkte dat wat ik opschreef, ik ergens wel wist, maar nog niet tegen mezelf durfde te zeggen ofzo.

Alsof een ongehoord deel van mij eindelijk kon spreken.

Ik durf meer op mezelf te vertrouwen.

Echt een fijn gevoel
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Er zijn zoveel keuzes en ik vind zoveel leuk.

Help me.

Ik ben diegene die Warmte uitstraalt, een plek waar je komt en gaat, waar er drukte is maar ook rust.
Waar het geleefd is, maar ook opgeruimd. Ik ben diegene waarbij je je op je plek voelt.

Met een snufje open lucht.

Actie en vrijheid. Probeersels. Tijd.

Praktisch. Hoe wil je dit uitvoeren in de realiteit? Wat houdt mij tegen?

Het gevoel dat opkwam was vooral onzekerheid over de toekomst.

Het gevoel wat opkomt is vooral richtingloosheid.

Ik had het heel druk, maar elke keer als ik naar de collage keek dacht ik wel aan de vraag ‘wat wilt het
me zeggen?’

De drukte van een stad en de natuur die tegenovergesteld zijn en nooit in harmonie samen zouden
kunnen leven, maar het toch doen.

Face your…later denk ik. Nee, je bent mooi, ofzo.

Ik merkte dat het gemaakte beeld past bij de eerste collage die ik heb gemaakt, al is het op een gekke
manier.

Ik ben degene die leeft en vaart op de zee van het leven. Controle?

De gedachte er zijn geen foute keuzes, want alles levert iets op.

Vind jezelf speciaal genoeg om niet te settelen. Denk na over wat je in het verleden hebt geleerd.

AAAAAARGH!!!!!

De gedachtes die opkwamen was vrijheid en een kriebeling van binnen in.

Dit is misschien wel de eerste keer in heel lang dat ik niks hoef van mezelf. De vragen voelden dieper
aan ik merkte ook dat het bijna een soort therapie wordt.

Ik zie trekken, duwen en kleuren.

Ik houd van de stilte van de doofheid.

Mijn collages stralen mij uit, op een manier die ik niet kan verwoorden.

Hoe kan het dat je op 3 verschillende momenten opnieuw en “leeg” aan iets begint en dat het dan
toch op een drieluik lijkt?
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