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de wereld op zijn kop
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COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. De 
ziekte kan klachten veroorzaken in de luchtwegen, zorgen voor koorts, 
ademhalingsproblemen en in het ergste geval sterfte. B01  Het virus richt 
op dit moment niet alleen fysieke schade aan, maar heeft ook impact op de 
samenleving door beperkingen voor de bevolking om het virus onder controle 
te houden. Deze beperkingen hebben verschillende vormen van impact op 
meerdere doelgroepen.

Afgelopen jaar zal de geschiedenisboeken in gaan. Het is voor velen een 
bewogen jaar geweest. De duur van deze situatie is uniek: een dergelijk 
aanhoudend probleem met isolerende maatregelen als gevolg hebben 
we nooit in onze generatie ervaren. Deze omstandigheden dagen ons uit 
en vragen flink wat van ons. Zo ook een variatie of wisseling van aanpak 
in nieuwe situaties.

Ieder individu heeft zijn eigen manier om op bepaalde specifieke 
stressvolle situaties te reageren, voor de een werkt het een beter dan het 
ander. De ontwikkelingen rondom COVID-19 vragen mogelijk om een 
nieuwe blik op de individuele aanpak van stressvolle situaties. Middels 
dit onderzoek richt ik me op de persoonlijke ervaringen van jongeren in 
isolatie en de manier waarop ze hierop reageren. Ben jij je bewust van je 
aanpak in stressvolle situaties en werkt dat patroon in je voordeel?

voorwoord
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Hoe kan ik de coping-mechanismen, die door jongeren 
ontwikkeld zijn als gevolg van COVID-19, audiovisueel 
inzichtelijk maken?

hoofdvraag

Jongvolwassenen informeren en bewust laten worden over coping 
mechanismen van zichzelf en van gelijken. Doormiddel van inzicht kan 
bepaald worden of de individuele werkwijze een positief effect heeft in 
stressvolle situaties of dat een andere aanpak gewenst zou zijn.

Generatie Z bevindt zich in de leeftijdscategorie waarin sociaal contact 
een grotere rol speelt dan in elke andere fase van hun leven, daarnaast 
draagt een grote hoeveelheid sociaal contact bij aan geluk. B02  

De constant wisselende maatregelen als gevolg van COVID brengen 
beperkingen met zich mee die een isolerende impact heeft op het 
leven van onder andere onze generatie waarbij de sociale  ontwikkeling 
stagneert terwijl de behoefte hiernaar groeit. B03  Hier komt bovenop 
dat het aandeel jongeren dat zich minder goed voelt dan voor de crisis 
flink is gestegen, met meer gevoelens van angst, stress en depressie als 
gevolg.

doelstelling

probleem
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why

Foto door Gabriella Clare Marino via Unsplash (bron 18)

De crisis heeft me op een nieuwe manier naar het begrip vrijheid doen kijken. 
Nooit eerder heb ik zo stil gestaan bij dit woord en beseft wat het voor me 
betekende. Nu ik in mijn vrijheid beperkt ben, besef ik pas wat deze vrijheid 
betekent in mijn ogen. Ik sta nu pas stil bij de waarde van het gaan en staan 
waar je wilt en wat er gebeurt als dat niet meer kan. 

Sociaal contact
Het onderhouden van sociale contacten en het gevoel belangrijk te 
zijn voor anderen maakt ons gelukkiger en meer tevreden. B04  Zo 
word gezegd dat mensen over het algemeen gelukkiger zijn wanneer 
ze meer sociaal contact hebben met vrienden en familie, maandelijks 
deelnemen aan verenigingsactiviteiten en in een buurt wonen waar de 
sfeer goed is. B02

Eenzaamheid is niet een onderwerp waar ik de focus op wil leggen, 
maar het heeft raakvlakken met hetgeen dat ik wil opzoeken. Reacties 
gebaseerd op stressvolle situaties kunnen beïnvloed worden door 
eenzaamheid. Eenzaamheid kan worden omschreven als je behoefte 
aan sociaal contact niet wordt waargemaakt. Op dit moment vindt er 
geen match plaats tussen wat je wilt en wat je op dat moment hebt. 

Ontwikkeling
Tot je 20 à 25e zijn je hersenen nog volop aan het ontwikkelen. B05   
In deze leeftijdscategorie ben je op zoek naar je identiteit en wie je bent. 
Wanneer je beperkt wordt in je sociale contacten en je wereld kleiner 
wordt is de kans groot dat je wereldbeeld negatiever wordt. B06      Het 
is dan ook niet gek dat het merendeel van de jongeren zich slechter is 
gaan voelen. B03  Ze vragen zich terecht af wanneer hun leven begint 
en of ze hun jeugd op deze manier niet verspillen.

Door het verplichte thuis zitten verliezen we verbinding met onze 
generatie. Na een lange tijd is het moeilijk te bepalen waar anderen 
buiten je sociale bubbel zich mee bezig houden. B07  Het blijkt dat 
door een geïsoleerder leven ook ongelijkheid toe neemt. B08

Omdat ik me zelf in deze leeftijdscategorie bevindt, de impact op 
deze doelgroep groter is dan op andere leeftijdsgroepen en sociale 
ontwikkeling in deze leeftijd-categorie het belangrijkste is focus ik me 
middels dit onderzoek op deze groep.
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Visie als ontwerper
Met ruim vijf jaar ervaring als animator heb ik ruimte gehad om ervaring 
op te bouwen in de uitvoerende rol als ontwerper. Daarnaast heb ik 
me de afgelopen vier jaar kunnen ontwikkelen als ondernemer en heb 
ik verschillende vraagstukken en ideeën om kunnen zetten naar een 
animatie of illustratie. Het werk dat ik de afgelopen jaren heb mogen 
maken bestaat uit een afwisseling van commercieel en vrij werk. 
Waarbij ik zowel heb leren ondermen als het eigen maken van bepaalde 
technieken.

Echter is het gros van deze projecten relatief beperkt gebleven in het 
achterliggende verhaal. Ik heb voornamelijk informatie aangeleverd 
gekregen waar ik vervolgens een visuele vertaling van heb gemaakt. 
Middels dit onderzoek wil ik een maatschappelijk onderwerp aanpakken 
waar ik in geïnteresseerd ben. Hierbij wil ik prikkelen om informatie op 
een audiovisuele manier te vertalen op voor mij vernieuwende manieren. 
Informatie waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan en informatie 
waarvan ik het belangrijk vind dat mensen het te zien krijgen. Op deze 
manier wil ik prikkelen om kritisch te kijken en door het combineren van 
verschillende media het verhaal zo krachtig mogelijk over te brengen.

Persoonlijke positionering
Vrijheid betekent voor mij om met het onbekende in aanraking 
te komen en zelf de keuze maken om dit op te zoeken.  
Dit onbekende is langzaamaan uit ons leven aan het verdwijnen. Hoe 
langer de maatregelen duren, hoe groter het verlangen wordt om 
dit weer op te kunnen zoeken. Naarmate er minder sociaal contact 
toereikend is groeit ook de behoefte hiernaar. B04

Voorheen bestond er een lage drempel om sociaal contact op te zoeken, 
dit was vanzelfsprekend. Er bestond een oneindige keuzevrijheid om te 
mengen met andere mensen, waar verschillende levensstijlen elkaar 
konden overlappen. In de stad, het park of bij een evenement ontstaat 
een gezamenlijk gevoel die een indruk geeft van een generatie. Op deze 
plekken worden trends gedeeld en ontstaan ze, hier leer je anderen 
kennen en kan je in aanmerking komen met nieuwe interesses.

Het gemis van deze ontmoetingsplekken, nieuwe mensen en sociale 
contacten zorgen ervoor dat ik meer op mezelf ben aangewezen. De 
verminderde mogelijkheden laten me nadenken over de toekomst, 
de mooie momenten die we nu mis lopen en zaken die nu onzeker 
zijn waar ze dat voorheen nog niet waren. Ik merk dat ik terug val in 
verschillende reactiepatronen, maar ik weet niet zeker of deze altijd een 
positieve invloed hebben op mijn leven, nu vraag ik me af hoe anderen 
hier invulling aan geven.

Overpeinzingen 
Een onderdeel van de aanleiding naar dit onderwerp komt voort uit een 
essay van Zadie Smith uit het boek Overpeinzingen, geschreven tijdens 
de eerste fase van de coronacrisis. B15  Zadie smith ontleedt in dit essay 
het begrip lijden door bepaalde typen leed van verschillende mensen 
uit verschillende groepen te relativeren. Ze beschrijft doormiddel van 
voorbeelden waarom een bepaalde situatie voor de een erger is dan voor 
de ander, die misschien uit vrije wil voor een bepaalde levensstijl heeft 
gekozen. In de bijlagen is mijn interpretatie van haar essay te vinden. 

A01

Relativeren is in mijn optiek een manier om met een vervelende 
situatie om te gaan. Ik ben benieuwd wat mensen voor methodieken 
inzetten, bewust of onbewust, die hen helpen om te gaan met hun leed. 
Voornamelijk het leed dat is ontstaan tijdens de Corona-crisis en of dat in 
contrast staat met de aanpak van vervelende situaties voorafgaand aan 
de crisis. De voorbeelden die Zadie beschrijft zijn persoonlijk en maken 
het mogelijk te verplaatsen in de personen die ze beschrijft, nu vraag ik 
me af hoe deze situaties voor de persoon die ze beschrijft er in hun optiek 
uit ziet.

why 
persoonlijke positionering

persoonlijk werk uit archief - bekijk meer op studiosnels.com
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GHoe komt een coping mechanisme tot stand en hoe komt deze tot 
uiting?

Hoe reageren jongeren op isolerende maatregelen?

Hebben jongeren iets uit deze situatie geleerd wat ze meenemen in de 
rest van hun leven?

Wat zijn coping mechanismen voor jongeren?

Dit onderzoek zal bestaan uit twee focuspunten, namelijk een onderzoek naar 
de coping mechanismen van jongeren en een zoektocht naar een passende 
audiovisuele manier om dit over te brengen. Als basis van het onderzoek heb 
ik voor beide categoriën deelvragen opgesteld.

deelvragen

Coping Mechanismen
Nu we een jaar af en aan in isolement zitten, met perioden waarin 
de restricties zo streng zijn dat we creatief moeten worden met 
oplossingen, ben ik veel verschillende reacties tegengekomen. Reacties 
op de isolerende maatregelen zie ik voorbijkomen op internet of in 
gesprekken met vrienden en familie. Deze lopen uiteen, maar er zijn 
enkele overeenkomsten. 

Het reactiepatroon dat voort komt uit vervelende situaties heet coping. 
Met dit onderzoek richt ik me op jongeren in isolatie en hoe ze om gaan 
met de maatregelen. Om te begrijpen waar een reactiepatroon vandaan 
komt zal ik me verdiepen in coping mechanismen.

Hoe kan ik de resultaten van mijn onderzoek op een audiovisuele 
manier presenteren?

Hoe kan ik mijn huidige audiovisuele vaardigheden inzetten voor 
betekenisvolle storytelling en combineren met nieuwe technieken?

Hoe creëer ik inzicht in de levensstijlen van jongeren in isolatie?

Hoe kan ik deze coping mechanismen deelbaar maken om als inspiratie 
te dienen voor andere jongeren?

Hoe kan ik deze coping mechanismen in beeld brengen?

Audiovisueel
Het audiovisuele aspect van dit onderzoek zal bestaan uit artistic research: 
gedreven door experiment ga ik op zoek naar manieren om verhalen 
audiovisueel in beeld te brengen. Zowel het vergaren van inzichten als ze 
deelbaar maken zal beeldend zijn. Hierbij wil ik op zoek naar een manier 
waarop ik de input van anderen zo persoonlijk mogelijk kan houden en 
gezamenlijk een resultaat kan maken.

Tijdens dit onderzoek wil ik erachter komen hoe mensen beelden kunnen 
interpreteren en wat hun kijk is op het verhaal dat ik wil gaan vertellen. 
Deze iteraties en ontdekkingen zullen resulteren in een onderzoek 
waarin ik media probeer te combineren en een focus probeer te leggen 
op de inhoud van het verhaal.
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Fase 1 - start fase
De eerste fase van het onderzoek is bedoeld om te oriënteren en verfijndere 
ontwerpcriteria vast te stellen voor het vervolg van het onderzoek. Doormiddel 
van de verschillende onderdelen van onderzoek in deze fase wil ik erachter 
komen welke vragen ik kan stellen tijdens de tweede fase van het onderzoek. 
Daarnaast maak ik een eerste concept en besluit welke kwalitatieve 
onderzoeksmethoden ik in fase twee zal toepassen.

Desk research
De eerste fase staat bestaat voor het grootste gedeelte uit desk research. 
Ik weet nog weinig af van coping mechanismen. Daarnaast wil ik 
onderzoeksmethoden bepalen en uitzoeken of er methoden zijn waar 
ik nog niet van af weet die ik kan toepassen op dit project.  Doormiddel 
van desk research wil ik een groot deel van mijn deelvragen kunnen 
beantwoorden. Het doel hiermee is om ontwerpcriteria te bepalen die 
ik toe kan passen op fase 2.

Interviews
Op deze manier wil ik begrijpen hoe mijn leeftijdsgenoten met 
stressvolle situaties om gaan en inzoomen op de coping mechanismen. 
Met de vragen die ik heb opgesteld vanuit desk research kan ik een basis 
leggen voor het vervolg van mijn onderzoek. Ook bepaal ik doormiddel 
van de interviews in fase 1 ontwerpcriteria die ik toe kan passen op fase 
2.

Onderzoeksmethoden 
Ik ga op zoek naar onderzoeksmethoden die ik toe kan passen op 
dit project. Het doel is om zo veel mogelijk toepasbare methoden te 
beschrijven om hier vervolgens een selectie uit te maken. Eventueel 
kom ik hier doormiddel van prototyping achter. Dit onderdeel heeft 
als doel een kader te bepalen voor de manier waarop ik in fase 2 het 
onderzoek zal voortzetten.

planning

Prototypen
Met behulp van de beschreven onderzoeksmethoden wil ik in fase 1 een 
begin maken met prototypes. Hierbij moet ik in gedachte houden dat 
het voornamelijk gaat om het idee en de gedetailleerde uitwerking nog 
even moet laten voor wat het is, dat komt in een vervolgfase. Het doel van 
de prototypes is om te onderzoeken doormiddel van experiment en een 
kader te bepalen voor de ontwerpcriteria.

Concept V1
De resultaten uit de desk- en field research fases zal ik combineren met de 
ontwerp criteria uit de conclusie. Deze resultaten zullen de basis vormen 
voor een eerste concept voor een eindproduct.

Fase 2 – Onderzoeksfase
De tweede fase van het onderzoek voer ik kwalitatief onderzoek uit op basis 
van de informatie die ik heb gewonnen in fase 1. Deze fase heeft als doel om 
audiovisueel materiaal te verkrijgen van respondenten en ontwerpcriteria te 
bepalen voor fase 3 van het onderzoek. Aan het einde van deze fase weet ik 
wat ik in fase 3 ga maken en heb ik al het materiaal verzameld wat ik daarvoor 
nodig heb.

Vragenlijst
Doormiddel van het verspreiden van een vragenlijst kom ik erachter welke 
coping mechanismen worden gehanteerd door mijn leeftijdsgenoten. 
Wanneer ik alle resultaten terug heb bepaal ik wie ik zou willen laten 
deelnemen aan de cultural probe.

Cultural Probe
Doormiddel van een cultural probe laat ik respondenten zelf deelnemen 
aan het onderzoek en laat ik me verrassen door het materiaal dat ze 
aanleveren. Ik zet set opdrachten op die aan sluit bij de vragen die ik wil 
stellen en gericht zijn op het ontwikkelen van audiovisuele input. 

Prototyping
In de tijd waarin ik in afwachting ben van de resultaten van de cultural 
probe en de vragenlijst zal ik werken aan prototypes gebaseerd op mijn 
persoonlijke input. Doormiddel van deze prototypes zal ik me oriënteren 
op het vertellen van een persoonlijk verhaal en een eerste stap zetten 
buiten mijn comfort zone. 

Concept V2
De resultaten uit de cultural probe en de prototypes zal ik combineren 
met de ontwerp criteria uit de conclusie van fase 2. Deze resultaten 
vormen samen de basis voor een tweede concept voor een eindproduct.

Fase 3 – Ontwikkelingsfase 
Fase drie is de laatste fase van het onderzoek en wordt gebruikt om alle 
resultaten uit fase twee te combineren met het uitgewerkte concept. Het 
doel van fase drie is om tot een uitgewerkt eindproduct te komen waarbij de 
doelstelling van het project behaald wordt.
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let’s go!

planning
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1
De eerste fase van het onderzoek is bedoeld om te oriënteren en ontwerpcriteria 
vast te stellen voor het vervolg van het onderzoek. Doormiddel van de 
verschillende onderdelen van onderzoek in deze fase wil ik erachter komen 
welke vragen ik kan stellen tijdens de tweede fase van het onderzoek. Daarnaast 
wil ik met behulp van de uitkomsten van de verschillende onderdelen een eerste 
concept beschrijven en besluiten welke kwalitatieve onderzoeksmethoden ik 
in fase twee zal toepassen.

fase 1
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Deze fase zal beginnen met het uitvoeren van desk research. De opgestelde 
deelvragen vormen de basis van dit gedeelte van het onderzoek, daarnaast ga 
ik me verdiepen in coping mechanismen en hoe deze tot uiting komen.

Hoe komt een coping mechanisme tot stand en hoe 
komt deze tot uiting?
Coping wordt volgens Lazarus, Averil en Opton B09   omschreven als 
probleem oplossende inspanningen door een individu in specifieke 
stressvolle situaties. Tegenwoordig wordt coping ook gebruikt voor 
de manier waarop mensen omgaan met ontwikkelingstaken en hoe 
ze reageren op alledaagse probleemsituaties. Dr. J.P. Bijstra en Dr. 
H.A. Bosma stellen dat vooral jonge adolescenten veelvuldig worden 
geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingstaken en probleemsituaties. 
Het is noodzakelijk dat jongeren beschikken over adequate coping 
strategieën. B10

De Utrechtse Coping Lijst, de UCL (Schreurs, van de Willige, Tellegen 
& Brosschot), biedt de mogelijkheid om coping strategieën de meten. 

B11  Deze benadering richt zich voornamelijk op volwassenen. 
Aangezien deze lijst gericht is op volwassenen hebben Dr. J.P Bijstra en 
anderen de UCL-A samengesteld. Dit is een vergelijkbare lijst, maar dan 
gericht op jongeren, waarbij voornamelijk de vraagstelling is aangepast. 
De UCL is een lijst die bedoelt is om door de desbetreffende personen 
zelf ingevuld te worden. 

Volgens Schreurs e.a. heeft persoonlijkheid een grote invloed op iemands 
coping mechanismen. Men wisselt verschillende mechanismen af op 
basis van de omstandigheden. Verstandelijke en emotionele reacties 
brengen samen een coping mechanisme tot stand. Strategieën kunnen 
afhankelijk van de duur van stress veranderen of zich aanpassen. 

Probleemgerichte coping
probleem oplossen
Emotiegerichte coping
gevoelens veranderen
Primaire coping
situatie aanpakken
Secundaire coping
gedrag aanpassen aan situatie

Confrontatie 
probleem analyseren en oplossen
Sociale steun 
samen met anderen oplossen of begrip zoeken
Vermijden 
probleem ontkennen of vermijden
Palliatief 
op andere dingen richten dan het probleem (kan leiden tot 
verslaving)
Depressief 
piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfelen
Expressie van emoties 
frustratie, spanning, agressie
Optimisme 
het komt vast wel goed, anderen hebben het zwaarder

desk research
COPING
STRATEGIEËN

COPING
MECHANISMEN

Confrontatie
Je denkt logisch na over een probleem, gaat na wat de verschillende 
mogelijkheden zijn om het op te lossen en maakt een bepaalde keuze. Als 
het een complex vraagstuk betreft, deel je het op in stukken en pakt het 
een voor een aan. Vaak is deze strategie effectief, maar faalt wanneer het 
probleem niet is op te lossen. Dan wordt het vechten tegen de bierkaai.  

Sociale Steun
Deze stijl houdt in dat je steun en troost zoekt bij anderen. Je vraagt hulp 
om het probleem samen op te lossen. In het algemeen werkt deze stijl 
goed. 

Vermijding
Je doet alsof het probleem er niet is, je duikt ervoor weg. Soms niet erg, 
maar niet altijd effectief. 

Palliatief
Emotioneel sla je op de vlucht voor het probleem of de tegenslag. Je 
pakt het niet aan, maar zoekt troost. Dat kan in de drank zijn, drugs of 
sigaretten, maar ook in hard werken. Ook deze strategie kan werken. Je 
bent bijvoorbeeld aangeslagen door een nare ervaring met een vriend of 
vriendin. Je kunt er op dat moment niets aan doen en neemt een warm 
bad om je wat beter te voelen.

Depressief
Je hebt het idee er niets aan te kunnen doen en onderneemt dan ook 
niets. Soms werkt dit, want sommige problemen lossen vanzelf op. Maar 
vaak ook werkt dit averechts, en wordt het erger omdat je het op zijn 
beloop hebt gelaten. Deze copingstijl lijkt nogal op die van vermijding. 
Je steekt alleen niet je kop in het zand, je doet gewoon helemaal niets. 

Expressie van emotie
Deze copingstijl voelt vaak voor jezelf opluchtend, maar niet voor je 
omgeving. Je toont je boos, uit je frustratie en spanning. Soms gedraag 
je je asociaal en agressief. Soms helpt dit, omdat je je spanning kwijt 
bent. Op de werkvloer echter roept deze copingstijl vaak veel spanning 
op bij anderen.

Optimisme
Effectief is dat je met deze copingstijl jezelf kalmeert. Je gooit niet nog 
eens olie op het vuur. Niet effectief is deze stijl als je jezelf voor de gek 
houdt. Als het probleem echt om een oplossing vraagt, helpt het niet als 
jij tegen jezelf zegt: het komt goed.

Coping mechanismen - toelichting
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Afhankelijk van de situatie werkt een bepaald mechanisme beter dan het 
andere. Over het algemeen worden actief aanpakken en sociale steun als 
effectieve mechanismen beschouwd. Sommige mechanismen kunnen leiden 
tot meer stress, bijvoorbeeld wanneer het probleem actief wordt aangepakt. 
Iemand die een emotiegerichte coping strategie gebruikt is over het algemeen 
vatbaarder voor een depressief reactiepatroon of een expressie van emoties.

Carien Karsten, een psychotherapeut en coach gespecialiseerd in stress 
en burn-out,  heeft een openbare vragenlijst B1  opgesteld aan de 
hand van de UCL. Uit deze vragenlijst is uit de antwoorden op te maken 
welk coping mechanisme de ondervraagde hanteert.   Deze vragenlijst 
visualiseert welke coping-stijl (coping mechanisme) de respondent 
hanteert en komt met een korte uitleg per coping-stijl. 

fase 1 
desk research

“Het is goed mogelijk bewust te worden van de eigen coping 
mechanismen, ook om deze aan te passen wanneer dat nodig is.”Foto door Hedgehog Digital via Unsplash (bron 19)
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Hoe reageren jongeren op isolerende maatregelen?

Onderzoek I&O research 
In februari 2021 stelde Peter Kanne en Milan Driessen in een onderzoek 
vanuit I&O research dat vooral jongeren zich steeds slechter gaan voelen 
tijdens de huidige corona crisis. B13  Het aandeel dat zich minder 
goed voelt dan voor de crisis is flink gestegen, zelfs 56% van de 18-24 
jarigen voelt zich slechter dan voor de crisis. Peter Kanne e.a. stellen in 
hun rapport dat jongeren zich afvragen wanneer hun leven echt gaat 
beginnen en of ze hun jeugd niet verspillen.

Onderzoek Koen Ponnet
In een onderzoek in april 2020 van Prof. Koen Ponnet, e.a. wordt aangeduid 
dat jongeren en studenten in België significant meer gevoelens van angst, 
stress, depressie en eenzaamheid ervaren. B14  De zorgen hebben 
geen betrekking op het besmet raken met het virus, maar richten zich 
voornamelijk op de sociale gevolgen en hun toekomstbeeld.

bron: I&O research. (2021, februari). DRAAGVLAK CORONAMAATREGELEN EN VACCINATIEBEREIDHEID

fase 1 
desk research

“Ik kamp met depressieve klachten, ben mijn ritme kwijt, 
bevrediging van mijn hobbies en interesses zijn vervaagd, ik vind 
het moeilijk mezelf te herpakken. werk is nog open, maar een 
sportschool. de contacten daar mis ik enorm.”

“Ik baal ervan dat ik zo naar dit moment heb toegeleefd (net 18, 
studentenleven) en dat dat nu allemaal op pauze staat en me 
ook stress geeft over of ik mijn jeugd niet verspil en wat ik wil met 
mijn leven.”

“De hele situatie heeft een veel grotere druk gezet op mijn studie, 
waardoor ik veel meer gestresst ben en ook een stuk eenzamer 
door minder sociale contacten. Daarnaast zijn de sportscholen 
dicht, waardoor ik mijn stress niet kan ‘wegsporten’”

“De corona crisis heeft heel veel impact op het sociale leven en 
ik denk dat nu het allemaal nog langer duurt en ook met die 
avondklok erbij het mentaal minder goed gaat. En natuurlijk ook 
dat alles vanuit huis is waardoor het soms heel eenzaam kan 
voelen.”

“Deze uitzichtloze situatie zorgt ervoor dat ik me mentaal niet 
optimaal voel. Verveeld, gefrustreerd en af en toe somber.”

Het rapport van Peter Kanne e.a. citeert enkele uitspraken van ondervraagden 
binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Enkele samenvattingen van citaten 
vanuit de leeftijdscategorie 18-32 luiden als volgt:
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Hoe creëer ik inzicht in de levensstijlen van jongeren in 
isolatie?
Dit onderzoek is gebaseerd op artistic research: gedreven door experiment 
onderzoek verrichten. Om te bepalen hoe ik zal beginnen met het praktische 
gedeelte van het onderzoek, namelijk het audiovisuele onderdeel, ben ik 
begonnen met een selectie aan mogelijk toepasbare onderzoek vormen. 
Hierna heb ik een selectie gemaakt aan methodieken die ik toe kan passen 
op mijn onderzoek, waarna er iteraties zullen volgen op de geselecteerde 
methodieken. 

Niet-participerende observatie
Met deze methode maakt de onderzoeker geen deel uit van de 
sociale setting die geobserveerd wordt. In de meeste gevallen wordt 
de observator niet gezien door de geobserveerde personen. Deze 
observatie methode wordt vaak gebruikt om een eerste beeld van een 
situatie te schetsen of om een onderwerp beter te kunnen definiëren. 

Ik ga een niet-participerende observatie methode op een aangepaste 
manier toepassen. Het lijkt me interessant om respondenten zelf input 
te laten leveren die past bij hun reactiepatroon in bepaalde stressvolle 
situaties. Op deze manier participeer ik niet in het bepaalde moment en 
laat ik de respondent zelf observeren.

De observatie zal worden ondersteund door de ongestructureerde 
observatie methode. Dat houdt in dat gedrag zo gedetailleerd mogelijk 
wordt geobserveerd. Hierbij is het belangrijk dat er veel informatie wordt 
verzameld zonder een observatieschema te hanteren. Belangrijk om in 
gedachte te houden is dat deze methode niet geschikt is om duidelijke 
conclusies te trekken.

Kwalitatief onderzoek
Middels onderzoek worden antwoorden geboden op hoe- of waarom- 
vragen. Deze manier vergt een interpretatieve aanpak. Op deze manier 
is het mogelijk om veel informatie te verkrijgen van respondenten. 
Het gehele onderzoek zal een kwalitatief onderzoek zijn. Kwalitatief 
onderzoek is essentieel wanneer gedachten, betekenis of ervaringen 
worden onderzocht. 

fase 1 
desk research

Hoe kan ik coping mechanismen van jongeren in beeld 
brengen?
Om de respondent te helpen mij zo kwalitatief mogelijke input terug 
te geven zal ik ze handvatten moeten leveren. Deze handvatten zullen 
bestaan uit een set aan opdrachten, samengevoegd als een cultural 
probe. Een cultural probe wordt veelal gebruikt om kwalitatieve 
informatie te verkrijgen van participanten. Deze techniek is voornamelijk 
geschikt om inspirerende informatie te verkrijgen. De informatie uit een 
cultural probe is gebaseerd op een persoonlijke visie van de respondent 
waardoor deze niet zo zeer als feitelijk kan worden gezien. Deze techniek 
geeft inzicht in dagelijks leven, waarden en gedachten van de participant.

De cultural probe zal gevuld worden met een set aan opdrachten, de 
vragen die ik tijdens deze opdrachten wil stellen zullen bepaald worden 
aan de hand van interviews die ik ga houden. De informatie die ik haal uit 
interviews zullen samen met de informatie uit het desk research en de 
deelvragen een basis vormen voor de op te stellen ontwerpcriteria aan 
het einde van fase 1 van mijn onderzoek.

Een waardevolle techniek die toegevoegd zal worden aan de cultural 
probe is het dagboek. De participant van het onderzoek houdt een 
dagboek bij aan de hand van vooraf opgestelde vragen. Het dagboek 
geeft kwalitatieve inzichten en inhoudelijke antwoorden. Het dagboek 
pas ik wat aan zodat hij aan sluit bij mijn onderzoek, daarom zal het 
dagboek in de vorm van audio, foto of video zijn. 

Een tweede toevoeging aan de cultural probe zal de situatie schetsen 
onderzoekstechniek zijn. Ook deze techniek is geschikt om inspirerende 
informatie te verkrijgen en zal net als het dagboek op een audiovisuele 
manier worden ingevuld door de participant.

Uit het desk research heb ik geleerd over de Utrechtse Coping lijst en 
de adaptie hierop van Carien Karsten. De openbare vragenlijst van 
Carien A02  zal ik testen en hier mijn eigen iteratie op maken om 
deze te kunnen verspreiden onder mijn doelgroep. De resultaten van 
deze vragenlijst geven me inzicht in de coping mechanismen van onze 
generatie. In een ideale situatie kom ik alle zeven coping mechanismen 
tegen onder mijn respondenten en kan ik hiermee een selectie maken 
van zeven respondenten om een interview af te nemen en/of een cultural 
probe te geven. 

Een cultural probe wordt gebruikt om inspirerende 
kwalitatieve informatie te verkrijgen.

Eerste vragenlijst is afgenomen via een iPad (bron 16)
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Zoals eerder beschreven zal ik tijdens de prototype fasen alle informatie 
omzetten in visuele vertalingen. Doormiddel van testen kom ik erachter 
welke manieren het beste werken om informatie zowel te vergaren als deze 
verhalend deelbaar te maken. 

Prototypen in fase 1 zal zich voornamelijk richten op kleinschalig onderzoek 
waarmee ik begin met het testen van verschillende visualisaties en manieren 
van informatie vergaren en antwoord geef op enkele deelvragen. 

Persoonlijke visie
Om te begrijpen welke vragen er gesteld moeten worden aan 
toekomstige respondenten zal ik zoals hierboven vermeld eerst op 
kleinere schaal experimenten uitvoeren. Voordat ik experimenten uit ga 
voeren ben ik benieuwd welke coping mechanismen ik zelf hanteer. Ik 
denk dat ik een vrij duidelijk beeld heb van mijn coping mechanismen 
en ben me ervan bewust hoe ik met stressvolle situaties om ga. Om te 
vergelijken of mijn ideeën overeenkomen met de realiteit zal ik eerst 
uitschrijven hoe ik met stressvolle situaties om ga om deze vervolgens te 
vergelijken met de uitkomst van een test. Om hier een eerste inzicht in 
te krijgen zal ik eerst zelf antwoord geven op enkele deelvragen. A03  

Een eerste conclusie die ik kan trekken uit de antwoorden die ik zelf 
heb omschreven lijkt twee kanten op te gaan. Op het moment van 
schrijven had ik nog geen concreet beeld van coping mechanismen en 
beschreef ik voornamelijk vanuit gevoel wat coping mechanismen voor 
mij in houdt.

In stressvolle situaties heb ik verschillende manieren waarop ik kan 
reageren, waarbij enkele te overhand lijken te nemen. Wanneer een 
situatie onoverzichtelijk wordt kan ik erg passief worden. Dit gebeurt 
vaak in situaties waarbij ik een groot item moet tackelen of wanneer er 
voor mijn gevoel te veel opdrachten tegelijk lopen. De manier waarop 
ik passief word kan in verschillende maten geuit worden. In minder 
extreme situaties stel ik de aanpak uit, bagatelliseer ik de taak en kijk 

field research

ik veel op mijn telefoon. Dit komt op een later moment altijd hard terug 
waardoor ik in één keer alle taken onderverdeel en prioriteiten kan maken, 
hier moet ik hard mijn best voor doen.

De extremere situaties komen gelukkig niet vaak voor, misschien eens in 
de twee maanden. In extremere situaties, vaak gecombineerd met een 
slechte nachtrust (die voortkomt uit stress), kan ik een punt bereiken dat 
er helemaal niks meer uit komt. In deze situaties geef ik snel op, ben ik 
erg vermoeid en stel ik het aanpakken van de taak compleet uit. Dit kan 
een dag, maar soms ook wel drie dagen duren. Vaak is het wel zo dat de 
dagen erna in één klap extreem productief worden en de taken opeens 
goed overzichtelijk zijn.

Coping mechanismen die betrekking hebben op mijn emoties komen op 
andere manieren tot stand. Deze hebben voor mijn gevoel wat positievere 
uitingen. Om met mijn emoties te dealen zorg ik voor uitlaatkleppen 
en afleiding. Deze uitlaatkleppen uiten zich, zoals al eerder vermeld, in 
sporten en gezelligheid opzoeken met vrienden. Ik verlies me ook graag 
ik hobby’s waarbij ik in mindere mate stress ervaar. Zo sta ik bijna dagelijks 
een uur in de keuken, zorg ik voor mijn planten, ben ik begonnen met 
fotografie, illustreer en animeer ik ook voor mijn plezier en ben ik veel op 
zoek naar muziek om te draaien.
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Hoe kan ik de resultaten van mijn onderzoek op een 
audiovisuele manier presenteren? 
Om op een audiovisuele manier antwoorden te krijgen op mijn deelvragen 
ben ik zonder structuur op pad gegaan. Een van mijn bewuste coping 
mechanismen is dat ik in stressvolle situaties een uitvlucht zoek. Deze 
uitvlucht kan zich op meerdere manieren uiten, een die ik vaak opzoek 
is een wandeling of stuk hardlopen in het Mastbos. Het gebeurt me vaak 
dat ik onrustig het bos betreed met een hoofd vol gedachten. Na een 
tijdje merk ik dat ik op mijn ademhaling let en rustiger ga ademen, rustig 
word van de geluiden van de natuur en luister naar mijn voetstappen. 
Deze combinatie zorgt er altijd voor dat ik situaties kan relativeren en 
ontwijken.

Ik heb tijdens een wandeling enkele beelden en geluiden opgenomen 
vanuit mijn oogpunt die een sterke bijdrage leveren aan deze beleving. 
Ik merkte dat ik het prettig had gevonden als ik van tevoren duidelijker 
had beschreven waar ik naar op zoek was en hoe ik het in beeld mocht 
brengen. Ook vraag ik me af of het een alomvattend beeld kan geven 
van mijn coping mechanisme, of dat de weg ernaartoe ook belangrijk is. 
Waarbij er ook een focus wordt gelegd op de voor- en na-toestand. 

Prototype 1 is te bekijken via:
vimeo.com/548768944/f10fd60697

Frames uit prototype 1

Frames uit videomateriaal

Storyboard prototype 1

fase 1 
field research
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Vragenlijst Versie 1
Tijdens mijn deskresearch heb ik geleerd over de Utrechtse Coping lijst. Daarbij 
ben ik ook op een toegankelijkere test gekomen van Carien Karsten. Deze test 
geeft inzicht in de coping mechanismen en stelt vragen op een actuele manier 
gericht aan adolescenten. A02

De vragenlijst resulteert in een visualisatie die duidelijk maakt wat je coping-
stijl is met een korte uitleg wat dit in houdt. 

Conclusie 
Opvallend voor mijn uitkomsten vind ik dat de uitschieters niet direct 
overeen komen met het mechanisme dat ik zelf denk te hanteren. Zoals 
eerder beschreven zoek ik in stressvolle situaties hobby’s op als afleiding 
of maak ik een rondje in het bos. Deze resultaten voelden in eerste 
instantie confronterend. Dat was niet zo prettig maar gunstig voor mijn 
onderzoek. Dit bevestigt voor mij dat coping mechanismen in minder 
bewuste mate aanwezig kunnen zijn en daarmee ook invloed hebben 
op mijn gemoedstoestand. Het depressieve reactiepatroon kan ik me 
voorstellen, omdat ik in mijn hoofd bepaalde dingen waar ik het niet mee 
eens ben kan herhalen. De expressie van emotie tak heb ik getoetst bij 
mijn huisgenoot, Olivier, die bevestigde dat ik goed ben in klagen wat 
het depressieve mechanisme en het expressie van emotie mechanisme 
bevestigen.

Hierbij kwam Olivier met een voorstel. Om je mechanisme aan te passen 
zouden we een 21 dagen niet klagen challenge kunnen houden om te 
kijken of je dit reactiepatroon kunt aanpassen. Dit was direct een eerste 
test om erachter te komen hoe moeilijk het is om je coping mechanisme 
te herkennen en deze aan te passen. 

Om je mechanisme aan te passen zouden we een 21 dagen niet klagen 
challenge kunnen houden om te kijken of je dit reactiepatroon kunt 
aanpassen.

fase 1 
field research

Visualisatie gemaakt op basis van vragenlijst van Carien Karsten

Interviews
Om te begrijpen welke vragen ik wil stellen in de tweede fase van het 
onderzoek neem ik interviews af met op de semigestructureerde manier. Ik 
stel de ondervraagden algemeen geformuleerde vragen, deze vormen de basis 
van mijn interview. A04  Daarnaast stel ik vragen die af kunnen wijken van 
de algemene vragen, dit wordt gedaan op momenten dat ik denk dat ik daar 
kwalitatieve informatie uit kan halen. De vragen zijn opgesteld aan de hand van 
de informatie die is verkregen uit het literatuur onderzoek.

Doel van het interview is om informatie te krijgen over persoonlijke 
ervaringen en visies op het omgaan met een stressvolle situatie zoals 
de aanhoudende isolerende maatregelen. Daarnaast vormen deze 
interviews de basis om de juiste vragen te stellen in het vervolg van 
het onderzoek. Ik inventariseer welke informatie relevant is om naar te 
vragen en bekijk of de antwoorden relevant genoeg kunnen zijn voor 
mijn onderzoek. 

Conclusie interviews
Na het afnemen van de interviews heb ik de vragen en resultaten van de 
interviews geëvalueerd met Clara en Dion. Dion is student psychologie 
aan de Universiteit van Tilburg en heeft een tijdje terug een coaching 
plan opgesteld op basis van coping mechanismen. Zij wezen me ook 
nogmaals op het belang van het vooraf visualiseren van meerdere 
stressvolle situaties om te voorkomen dat de respondent alle vragen 
beantwoord aan de hand van één situatie. A04.1  

Eerste vragenlijsten zijn afgenomen via een iPad (bron 16)
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fase 1 
field research

Interview Tom Vogels
Het tweede interview A04.3  is gehouden met Tom Vogels, een 24 jarige 
die net is afgestudeerd als Leisure Producer. Net zoals bij Mashad viel me 
op dat Tom ook de meeste vragen baseerde op één specifieke situatie. 
In het begin van het interview beschrijft hij dat hij de maatregelen 
verschrikkelijk vindt en baalt dat hij geen mensen meer om zich heen 
heeft. De rest van de antwoorden zijn gebaseerd op zijn afstudeer 
periode waarin hij niet naar zijn stageplek toe kon. Na het teruglezen van 
het interview besefte ik dat ik door had moeten vragen op specifiekere 
situaties dan over één lange verspreide situatie. Daarnaast geeft Tom in 
de interviews aan dat hij voornamelijk vermijdende probleemoplossende 
inspanningen verricht. Ook Tom heeft de vragenlijst ingevuld waarbij 
naast vermijding ook expressie van emotie, optimisme en palliatief erg 
hoog scoorden. 

Conclusie
Uit het interview met Tom concludeer ik, net zoals bij het interview met 
Mashad, dat bij het ontwerpen van de vervolgvragen de respondent 
meerdere stressvolle situaties voor de geest moet halen. Daarnaast ben 
ik er doormiddel van de interviews achter gekomen dat het belangrijk is 
om de respondent eerst de vragenlijst in te laten vullen om vervolgens 
de vervolgvragen op de resultaten te baseren. Op deze manier is het 
mogelijk om antwoorden te krijgen die direct aansluiten bij een bepaald 
coping mechanisme, in plaats van de persoonlijke bevindingen van 
een persoon. Die blijken niet altijd volledig overeen te komen met het 
daadwerkelijke mechanisme.

Mashad gefotografeerd door Daan

Tom gefotografeerd door Daan

Interview Mashad Feroegh
Het eerste interview A04.2  is gehouden met Mashad Feroegh, een 26 
jarige communicatie en multimedia design student die op dit moment 
net zoals ik bezig is met afstuderen. Uit het interview met Mashad is me 
opgevallen dat de antwoorden die hij me gaf vrijwel allemaal gebaseerd 
waren op één specifieke situatie. De maatregelen die voortkomen uit 
het bestrijden van corona geven Mashad niet direct stress. Hij omschrijft 
wel nadelen en vervelende momenten te ondervinden, maar die hebben 
voornamelijk betrekking op het feit dat er mogelijk gedoe kan ontstaan 
waar hij geen zin in heeft. Na het interview heeft Mashad ook de 
vragenlijst ingevuld om erachter te komen wat zijn coping mechanisme 
is, hieruit bleek dat Mashad geen overheersend mechanisme heeft en 
zelfs geen echte uitschieters. Dat klopt met mijn beeld van Mashad, 
waar hij op mij altijd erg relaxed over komt en zich niet snel druk maakt.

Conclusie
Uit het interview met Mashad concludeer ik dat ik bij het ontwerpen van 
de vervolgvragen een manier moet vinden om de respondent meerdere 
stressvolle situaties voor de geest te halen, voor hij de rest van de vragen 
beantwoord. Daarnaast trek ik uit dit interview en de resultaten uit de 
ingevulde vragenlijst de voorzichtige conclusie dat iemand die geen 
enkele uitschieter heeft ook minder gevoelig is voor stress.
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Audiovisueel
Doormiddel van desk research en field research heb ik bepaald op welke 
manier ik wil onderzoeken en hoe ik de doelgroep hierin wil betrekken. 
Het is me duidelijk dat de persoonlijke visie van respondenten op 
specifieke stressvolle situaties belangrijk is om de visualisatie van het 
reactiepatroon persoonlijk te houden. Ik laat respondenten zelf een 
bijdrage leveren aan hun verhaal door ze zelf de input te laten verzorgen 
die de basis vormt voor de audiovisuele portretten. Doormiddel van de 
vragenlijsten kom ik erachter welke coping mechanismen gehanteerd 
worden en in een ideale situatie kan ik zeven verschillende verhalen van 
zeven verschillende coping mechanismen in beeld brengen.

De AV-producties moeten als inspiratie dienen waarbij wordt vermeden 
dat het een moralistische productie worden. Bij de visualisatie van de 
verhalen behoud ik de regie in handen en bepaal wat er in beeld komt 
en wat er nodig is om het persoonlijke verhaal te versterken. 

Coping mechanismen
Het doel van het project wordt een klein beetje bijgestuurd. Aan het 
begin van het onderzoek beschreef ik dat het informeren over coping 
mechanismen een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de 
mentale gezondheid van mijn generatie. Ik ben erachter gekomen 
dat het goed mogelijk is om je bewust te worden van je eigen coping 
mechanismen, ook om deze aan te passen waar dat nodig is. 

De producties zijn een geheel van een campagne waarin meerdere 
coping mechanismen in beeld worden gebracht en hoe dit deze 
personen helpt. De productie wordt afgesloten met een link naar een 
webpagina.

Op deze webpagina kan je kort informatie vinden over coping 
mechanismen en hoe je verandering kunt aanbrengen in je patroon. 
Door een korte video worden de 7 coping mechanismen uitgelegd. Op 
deze pagina zijn verhalen te vinden van generatie Z in isolatie. Daarnaast 
kun je op deze pagina een test afnemen waarmee je kunt zien welk 
coping mechanisme jij hanteert. Doordat het goed mogelijk is bewust 
te worden van je eigen coping mechanismen, is het ook mogelijk deze 
aan te passen. Laat je inspireren door anderen.

concept 
versie 1

Ontwerpkeuze
Dit concept voegt enkele criteria samen. Doormiddel van deze 
webpagina is het zowel mogelijk om je bewust te worden van je 
eigen coping mechanismen als het bekijken van verhalen van 
anderen. 

Pagina met de mogelijkheid om de test uit te voeren

Pagina met de mogelijkheid een uitleg te bekijken over coping mechanismen

Pagina met de mogelijkheid audiovisuele portretten te bekijken
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De resultaten uit fase 1 vormen de basis voor de rest van het onderzoek. Met 
de uitkomsten stel ik ontwerpcriteria samen die bepalen welke vragen ik stel 
aan de respondenten in fase 2, de uitkomsten geven me handvatten voor de 
rest van het onderzoek.

Probleem
Het onderzoek ‘draagvlak coronamaatregelen en vaccinatiebeleid’ 
vanuit I&O research bevestigt dat jongeren zich slechter voelen tijdens 
de huidige corona crisis. Het aandeel dat zich minder goed voelt dan 
voor de crisis is zelfs flink gestegen. Ondervraagden bevestigen dat ze 
meer stress ervaren. Deze stress gaat onder andere over de invloed van 
de crisis op de rest van hun leven, de verspilling van hun leven, behoefte 
aan meer sociaal contact en deprimerende gedachten door gebrek aan 
mogelijkheden. Een ander onderzoek van Prof. Koen Ponnet, e.a. laat 
zien dat dezelfde problemen bestaan onder Belgische studenten. Het 
onderzoek bevestigt dat meer studenten gevoelens van angst, stress, 
depressie en eenzaamheid ervaren.

Doelstelling
In fase 1 heb ik geleerd dat het goed mogelijk is om je eigen coping 
mechanismen te herkennen en zelfs om deze aan te passen. Dit vormt 
dan ook de basis voor het vervolg van het onderzoek. De vragenlijst is 
uitermate geschikt om erachter te komen welke coping mechanismen 
je hanteert en geven een overzichtelijk inzicht. Om de vragenlijst te 
kunnen verspreiden en de juiste feedback terug te krijgen zal ik enkele 
aanpassingen moeten doorvoeren en zal ik er een document van maken 
dat overzichtelijker is. De doelstelling van dit project richt zich nu op het 
leren wat een coping mechanisme is, erachter komen wat die van jou 
zijn en pas ze eventueel aan door ze te herkennen.

conclusie 
fase 1

Foto door Hedgehog Digital via Unsplash (bron 21)

Probleemgerichte coping
probleem oplossen
Emotiegerichte coping
gevoelens veranderen
Primaire coping
situatie aanpakken
Secundaire coping
gedrag aanpassen aan situatie

Confrontatie 
probleem analyseren en oplossen
Sociale steun 
samen met anderen oplossen of begrip zoeken
Vermijden 
probleem ontkennen of vermijden
Palliatief 
op andere dingen richten dan het probleem (kan leiden tot 
verslaving)
Depressief 
piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfelen
Expressie van emoties 
frustratie, spanning, agressie
Optimisme 
het komt vast wel goed, anderen hebben het zwaarder

COPING
STRATEGIEËN

COPING
MECHANISMEN

“Het is goed mogelijk bewust te worden van de eigen coping 
mechanismen, ook om deze aan te passen wanneer dat nodig is.”

Coping mechanismen
Coping wordt omschreven als probleemoplossende inspanningen door 
een individu in specifieke stressvolle situaties. Er wordt beschreven 
dat het noodzakelijk wordt geacht dat jongeren over adequate coping 
mechanismen beschikken. De studies van o.a. Prof. Koen Ponnet en Peter 
Kanne van I&O research bevestigen dat jongeren moeite hebben met 
het aanpakken van stress die ontstaat tijdens de huidige corona crisis.

De Utrechtse Coping lijst, de UCL (Schreurs, van de Willege, Tellegen en 
Brosschot), biedt de mogelijkheid om coping strategieën te meten. Een 
benadering meer gericht op jongeren is de UCL-A (Dr. J.P. Bijstra e.a.). 
De lijst wordt door de respondent zelf ingevuld. Op basis van deze lijsten 
heeft Carien Karsten, een psychotherapeut en coach gespecialiseerd 
in stress en burn-out, een openbare vragenlijst samengesteld die de 
participant inzicht geeft in hun coping mechanismen.
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Ontwerpcriteria - op basis van de conclusies uit Fase 1
Het is goed mogelijk om je eigen coping mechanismen te herkennen 
en deze aan te passen waar nodig. Omdat de doelstelling hierop 
gebaseerd is moet er in het eindproduct door een participant bepaald 
kunnen worden wat zijn of haar coping mechanisme is. Om dit te doen 
zal ik waarschijnlijk de vragenlijst blijven gebruiken, afhankelijk hoe deze 
op grotere schaal wordt ontvangen. Deze lijst geeft een overzichtelijk 
inzicht en is erg toegankelijk.

Op basis van de zeven verschillende coping mechanismen zou ik in een 
ideale situatie deze zeven mechanismen in verschillende mensen terug 
kunnen vinden. De vragenlijst biedt hierbij de basis waarmee ik een 
reeks mensen zal vragen deel te nemen aan het onderzoek. 

Omdat ik audiovisuele input verwacht van de respondenten zal ik een 
cultural probe inrichten die de participant uit daagt zelf input te leveren 
voor de producties. De respondenten hebben zelf een grote invloed op 
de manier waarop ik hun mechanismen in beeld zal brengen waarbij ik 
op zoek ga naar een visuele stijl die aan sluit bij hun verhaal. Hierbij laat 
ik me leiden door hun input en kies ik niet direct voor de weg waar ik al 
bekend mee ben. Hiermee daag ik mezelf uit een vorm te vinden die zo 
veel mogelijk aan sluit bij het verhaal van de participant. 

Uit de interviews heb ik geleerd om voorafgaand aan het stellen van 
vragen de respondent eerst meerdere situaties te laten visualiseren, dit 
zal ik meenemen in het opzetten van de cultural probe.

Ontwerpmethoden
Vragenlijst
Op basis van de vragenlijst van Carien Karsten
Cultural Probe
Laten verrassen en leiden door input van participant
Prototypen
Test maken hoe een gevoel van een coping mechanisme 
overgebracht kan worden.

fase 1 
conclusie
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De tweede fase van het onderzoek voer ik kwalitatief onderzoek uit op basis van 
de informatie die ik heb gewonnen in fase 1. De conclusie uit fase 1 biedt houvast 
en input voor de vragen die ik ga stellen aan de respondenten. Ik zoek personen 
binnen de doelgroep die mee willen werken aan het onderzoek en bepaal wie 
ik verdere vragen wil stellen. Deze fase heeft als doel om audiovisueel materiaal 
te verkrijgen van respondenten en ontwerpcriteria te bepalen voor fase 3 van 
het onderzoek. Aan het einde van deze fase weet ik wat ik in fase 3 ga maken 
en heb ik al het materiaal verzameld wat ik daarvoor nodig heb.

fase 2
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Als basis voor het onderzoek gebruik ik de vragenlijst van Carien Karsten. Deze 
vragenlijst heb ik bij een kleine doelgroep getest, waarbij ik heb geobserveerd 
en feedback heb ontvangen. De resultaten uit de eerste test gaf aan dat enkele 
vragen onduidelijk waren beschreven en het was niet voor iedereen duidelijk 
hoe het diagram ingevuld moest worden. A05  

Met de gekregen feedback heb ik een nieuwe vragenlijst ontworpen. 
Deze lijst moest geschikt zijn om te printen, fysiek rond te brengen 
en de benodigde input op een duidelijke manier te ontvangen en te 
verwerken. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik ervoor gekozen om een 
flyer formaat te hanteren, waarbij de verwachting van de respondent 
wordt beschreven, hoe de input met me gecommuniceerd kan 
worden en de vraag of ze eventueel bereid zijn om vervolgvragen te 
beantwoorden. A06

De resultaten van het onderzoek zullen bepalen welke respondenten 
ik vervolg vragen wil stellen. Idealiter zullen alle zeven coping 
mechanismen gevonden worden en in een ideale situatie zal ik deze 
zeven respondenten mogen benaderen om een cultural probe te geven.  
In de bijlagen zijn alle resultaten te vinden en foto’s van de gedrukte 
brochures.

vragenlijst
versie 2

Ontwerpkeuze
Ik heb ervoor gekozen om de vragenlijst te bundelen in een klein 
boekje, samengevoegd in een envelop. De vragenlijst begint met 
een korte uitleg over het project en de vraag of ik respondenten 
mag benaderen voor eventuele vervolgvragen. De vierde pagina 
biedt een tabel waarin de resultaten berekend kunnen worden en 
een diagram om de resultaten in te plaatsen. Bovenaan de pagina 
wordt de respondent gevraagd om de pagina te fotograferen en 
mij deze toe te sturen.

vragenlijst versie 2 (bron 22)

vragenlijst versie 2 (bron 22)

Uit de ontvangen resultaten van alle respondenten heb ik een selectie gemaakt 
van mensen bij wie de zeven verschillende coping mechanismen het hoogste 
cijfer kregen. A07  De personen variëren van uitersten op enkele gebieden 
tot uitschieters op meerdere gebieden. Ik heb de respondenten gevraagd om 
bij de vervolgopdracht te letten op specifieke onderdelen waar ze het hoogst 
op scoren. 

Confrontatie Koen
Palliatief Michelle
Vermijding Tom
Sociale Steun Boyd, Clara
Depressief Liselotte
Expressie van emotie Daan
Optimisme Olivier
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De resultaten uit de vragenlijst zullen omgezet worden naar een audiovisuele 
portretten. De producties hebben als doel het verhaal van de respondent in 
beeld te brengen waarbij het gevoel van de respondent voelbaar is. Belangrijk 
om hierbij in gedachte te houden is dat het geen moralistisch product wordt. 
De respondent staat centraal met zijn persoonlijke verhaal. 

De technieken die voor deze portretten worden gebruikt zullen 
aan sluiten bij het verhaal van de respondent. Hierbij wordt na het 
ontvangen van het materiaal bepaald welke additionele media gebruikt 
gaat worden of dat het materiaal van de respondent voldoende is. 

Aangezien het eerste prototype uit Fase 1 niet aan sloot bij mijn 
daadwerkelijke coping mechanismen besloot ik een nieuwe variant 
te maken. Dit keer op basis van de coping mechanismen depressie en 
expressie van emotie. 

Mijn frustraties richtten zich de afgelopen periode voornamelijk op de 
tijd die ik per week achter de computer en op het internet besteedde 
en de lente die maar niet begon. De reacties die hieruit voort kwamen 
bestonden voornamelijk uit klagen, herhalende gedachten in mijn 
hoofd dat ik behoefte had aan een vernieuwende situatie en pogingen 
doen om me weer wat gelukkiger te voelen.

Als persoonlijke leerdoel heb ik onder andere beschreven me uit te dagen 
om andere technieken te hanteren dan enkel de animatie stijlen die ik 
eerder heb gebruikt. Om dit te doen heb ik als basis fotomateriaal en 
afbeeldingen van het Windows 95 thema gebruikt. Het Windows thema 
is bedoeld als kenmerkende computer stijl, aangezien de soundeffects 
hiervan algemeen bekend zijn waaronder de error sound, vond ik dit 

prototype 
versie 2

toepasselijk bij mijn frustratie waar het aan kwam op te veel achter de 
computer zitten. De productie begint met een visualisatie van afleiding, 
wat over gaat in een vorm die niet kan bepalen hoe geluk werkt, wat over 
gaat in een gehele error aan frustratie. De daadwerkelijke klaagzang 
vertaalt zich in internetgrappen over de aanhoudende maatregelen in 
combinatie met zenuwachtige muziek en snelle overgangen om de 
frustratie en herhaling te benadrukken.

Deze productie staat voor de eerste uit een reeks van zeven video’s, die 
allen een van de coping mechanismen belichten op een eigen manier die 
past bij de persoon en het mechanisme. Hiervoor zal ik me laten verrassen 
door het materiaal dat de gekozen respondenten me aanleveren.

Prototype 2 is te bekijken via:
vimeo.com/535584937/94f2cd731b

snel storyboard voor prototype 2
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fase 2
prototype versie 2

frames uit prototype 2
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Deze cultural probe wordt gebruikt om kwalitatieve informatie te verkrijgen 
van participanten. Doormiddel van deze cultural probe geef ik respondenten 
een set aan opdrachten om audiovisuele input te krijgen die ik kan gebruiken 
om persoonlijke verhalen van de respondenten te visualiseren. De input die 
ik terug zal krijgen is essentieel voor mijn onderzoek en bepaalt de basis 
van de eindproducties. Om de kans op kwalitatieve input te stimuleren heb 
ik een pakket samengesteld in een vrolijke huisstijl samengebonden als een 
overzichtelijk pakket. De uiteindelijke probe is te bekijken in de bijlagen. 

A08

De basis voor het opzetten van deze cultural probe bestaat uit de 
vragen en feedback die ik eerder in dit onderzoek heb opgesteld voor 
de interviews. Een van de belangrijkste leerpunten uit de interviews 
was dat het essentieel is om meerdere situaties in gedachten te nemen 
voordat de vragen worden beantwoord. Om te voorkomen dat alle 
vragen beantwoord worden aan de hand van één situatie, daag ik 
respondenten met enkele opdrachten uit om meerdere situaties over 
het afgelopen jaar in gedachten te nemen en te beschrijven. 

De belangrijkste opdracht zal bestaan uit het visualiseren van 
persoonlijke coping mechanismen. De overige opdrachten bestaan uit 
handvatten om deze opdracht zo juist mogelijk uit te voeren. 
 

cultural probe

user journey versie 1

inventarisatie schets
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fase 2
cultural probe

Uitleg brochure
  Over het project
  Wat zijn coping mechanismen
  Verwachting
  Resultaten
  Deadline
  Opdrachten
4 Opdrachtformulieren + instructie kaartjes
  Tijdlijn 1
  Vriendenboekje
  Audiovisuele opdracht
  Notities
Schrijfwaren
  Balpen
  Fineliner
  Vulpotlood
Notitieboekje
Bedankje
  Speciaalbiertje

INHOUD
CULTURAL PROBE

cultural probe - uitleg brochure (bron 23)

Opdracht 1
De eerste opdracht wordt gebruikt als inleiding naar het onderwerp. De 
tekst voor deze opdracht beschrijft dat we geleerd hebben om te gaan 
met isolerende maatregelen, te beseffen wat vrijheid voor ons betekent 
en dat we geleerd hebben om op onszelf te leven.

Met de opdracht wordt de respondent gevraagd op de tijdlijn te 
beschrijven welke momenten voor diegene opvallend zijn geweest. Er 
worden voorbeelden geschetst zoals het laatste moment dat je uit eten 
mocht, hoe de zomer is verlopen en of je je verjaardag hebt gevierd. Maar 
ook de momenten daartussen, wanneer het goed ging en wanneer het 
wat minder ging. Hoe lang dat duurde en hoe daarop is gereageerd.

Ontwerpkeuze
Deze inleidende opdracht komt voort uit de inzichten die zijn opgedaan 
tijdens de interviews. Het bleek nuttig te zijn om de respondent eerst 
verschillende situaties in zijn hoofd te laten nemen omdat er anders de 
neiging bestaat alle antwoorden in te vullen op basis van één situatie. 

cultural probe - opdracht 1 voor- en achterkant
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Opdracht 2
De tweede opdracht dient als vervolg op de eerste opdracht en het beeld 
compleet te maken wie ik voor me heb. Aangezien het voornamelijk 
gaat om de input die ze me zullen leveren heb ik niet om veel details te 
geven. De opdracht vraagt om wat basis informatie en een visualisatie 
van enkele situaties uit opdracht 1.

Ontwerpkeuze
Ik heb ervoor gekozen de opdracht groot, overzichtelijk en simpel 
te houden. Door de respondent te laten tekenen neemt hij bepaalde 
situaties nog eens goed voor de geest en blijft het een speelse, 
laagdrempelige opdracht.

cultural probe - opdracht 2 voor- en achterkant

fase 2
cultural probe

Opdracht 3
Dit is in principe de belangrijkste opdracht: met deze opdracht wordt 
om audiovisuele input gevraagd. De opdracht vraagt om de komende 
zeven tot veertien dagen een dagboek bij te houden van momenten dat 
het eventjes tegen zat. In de opdracht worden voorbeelden omschreven 
die in beeld gebracht kunnen worden zoals een locatie, een voorwerp, 
personen. Maar ook voorbeelden als een kleine trigger zoals de vaat die 
opgeruimd wordt of een langdurige trigger zoals iemands mening over 
de avondklok.

Ontwerpkeuze
Elke respondent krijgt een andere media uiting meegeleverd, zo wordt 
aan de ene respondent fotomateriaal gevraagd, bij een ander audio 
en bij weer een ander video. De opdracht biedt voorbeelden voor 
handvatten, maar geeft de respondent ook vrijheid om aan te leveren 
wat hij wil. Er wordt benadrukt dat er geen foute resultaten bestaan en 
dat de respondent moet proberen in beeld te brengen wat voor diegene 
belangrijk is.

cultural probe - opdracht 3 voor- en achterkant
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cultural probe - opdracht met tijdlijn uitleg (bron 24) cultural probe - brochure met tijdlijn uitleg (bron 23)

Opdracht 4
De laatste opdracht is bedoeld als aanvulling op opdracht drie. Er word 
gevraagd om doormiddel van notities in het bijgeleverde boekje te 
beschrijven wat niet gelukt is om audiovisueel in beeld te brengen. Dit 
kan doormiddel van tekst, schetsen of er iets in te plakken. 

Ontwerpkeuze
Dit onderdeel is recht voor zijn raap, makkelijk te begrijpen en kan 
mogelijk een interessante toevoeging bieden. Als de respondent ervoor 
kiest situaties toe te lichten kan dit me mogelijk helpen om te begrijpen 
wat er om gaat in het hoofd van de respondent.

cultural probe - opdracht 4 voor- en achterkant

fase 2
cultural probe
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conclusie 
fase 2

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe kan ik de 
coping-mechanismen, die door jongeren ontwikkeld zijn als gevolg van 
COVID-19, audiovisueel inzichtelijk maken?” Hiervoor is kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd naar de coping mechanismen van jongeren en artistic research 
uitgevoerd naar een passende audiovisuele manier om deze inzichtelijk te 
maken.

Het aandeel jongeren dat zich minder goed voelt dan voor de crisis is 
flink gestegen. Uit onderzoek is gebleken dat stress onder jongeren is 
toegenomen en er significant meer gevoelens van angst en depressie 
zijn ontstaan.

Een coping mechanisme is een probleem oplossende inspanning in een 
specifieke stressvolle situatie. Men wisselt verschillende mechanismen 
af op basis van omstandigheden. Aan de hand van een vragenlijst 
opgesteld op basis van de UCL is te meten welk coping mechanisme 
door de respondent wordt gebruikt. 

Het onderzoek is duidelijk geworden dat het goed mogelijk is bewust 
te worden van de eigen coping mechanismen, ook om deze aan te 
passen wanneer dat nodig is. De concepten voor het eindproduct zijn 
gebaseerd op deze conclusie.

Doormiddel van kwalitatief onderzoek is er onderzoek verricht naar 
de coping mechanismen van jongeren en hoe deze tot uiting komt. 
Om te definieren welke vragen er gesteld moesten worden zijn 
interviews afgenomen die inzicht gaven in de volgorde van vragen voor 
toekomstige respondenten.

Een kleine groep participanten is gevraagd om hun coping 
mechanismen te visualiseren doormiddel van audio, video of foto. De 
participanten zijn in deze opdracht ondersteund aan de hand van een 
cultural probe.

De resultaten uit de vragenlijst zijn zodanig verwerkt in een audiovisuele 
vertalen dat ze aansluiten bij het specifieke karakter en coping 
mechanisme van die persoon. De resultaten uit de cultural probe zijn 
aangevuld met beelden die ik zelf heb gemaakt op een manier waarop ik 
denk dat hij aan sluit bij de desbetreffende persoon. 

Als antwoord op de hoofdvraag ben ik tot de conclusie gekomen dat 
ik om coping mechanismen van jongeren audiovisueel inzichtelijk te 
maken eerst de coping mechanismen in beeld moest brengen. Dit is 
gedaan doormiddel van een vragenlijst op basis van de Utrechtse Coping 
Lijst. Om deze machanismen audiovisueel inzichtelijk te maken is een 
cultural probe opgesteld die participanten handvatten bood om hun 
probleemoplossende inspanningen te visualiseren. Deze audiovisuele 
input is vervolgens omgezet naar producties waarbij de input van de 
participant is gecombineerd met aanvullende beelden om de coping 
mechanismen van de participanten te visualiseren.

Reflectie
Fase 2 is de belangrijkste fase geweest van mijn onderzoek. Het materiaal 
dat ik uit de cultural probes heb ontvangen vormt tenslotte de basis 
voor het audiovisuele onderdeel van het onderzoek. De resultaten vallen 
echter anders uit dan verwacht, wat zowel een tegenslag is als een 
interessante uitdaging. Nu blijkt dat ik de cultural probe op een aantal 
vlakken anders had moeten inrichten.

Uit het onderzoek in fase 1 was gebleken dat ik voordat ik vragen zou 
stellen aan respondenten een uitdaging moest creëren. Deze opdracht 
zou ervoor zou zorgen dat er op voorhand meerdere stressvolle 
situaties in gedachten genomen zouden worden. Uit de resultaten die 
ik heb ontvangen is gebleken dat dit te ver is uitgewerkt, waardoor de 
respondenten na het invullen van deze opdrachten minder motivatie 
vonden voor de daadwerkelijke opdracht omdat dit al wat tijd heeft 
gekost.

Daarnaast heb ik het ontwerp van de probe wat ‘over-ontworpen’ 
waardoor het pakket als overweldigend werd gezien. Dit heeft het 
tegenovergestelde effect gehad, waarbij ik ervan uit ging dat de 
respondenten door een met zorg samengesteld pakket juist gemotiveerd 
zouden raken om hun best ervoor te doen.

Hoewel de resultaten anders zijn uitgevallen dan verwacht zie ik er 
een uitdaging in om verschillende producties te kunnen maken met 
verschillend materiaal, in die zin heeft de cultural probe goed zijn werk 
gedaan waardoor ik word geprikkeld om elk portret op een andere 
manier aan te pakken.
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Ontwerpcriteria
Op basis van de conclusie uit fase 2 heb ik ontwerpcriteria opgesteld 
waaraan het eindproduct moet voldoen. 

Omdat het aandeel jongeren dat zich minder goed voelt dan voor de 
crisis aanzienlijk is gestegen wordt het eindproduct een plek waar 
inspiratie opgedaan kan worden en jongeren elkaar kunnen helpen. 
Het product biedt de mogelijkheid om erachter te komen wat je eigen 
coping mechanisme is door op een intuïtieve manier de vragenlijst op 
basis van de UCL in te kunnen vullen.

Het eindproduct biedt ruimte om te leren over coping mechanismen, 
wat dit in houdt en hoe bepaalde probleemoplossende inspanningen 
wellicht beter kunnen helpen dan anderen. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan het feit dat het geen moralistisch product wordt, maar 
eerder fungeert als autonome community waar plek wordt geboden 
voor de aanschouwer om deel uit te maken of slechts toe te kijken.

Het eindproduct biedt ruimte om de zeven verschillende AV producties 
van de participanten uit het onderzoek te visualiseren. Dit zijn de 
eindproducten die voortkomen uit het kwalitatief onderzoek en 
antwoord geven op de hoofdvraag, de combinatie met het eindproduct 
biedt een versterking op vraag hoe de coping mechanismen van 
jongeren audiovisueel inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  

fase 2
conclusie

Foto door Alexander Popov via Unsplash (bron 25)Exploratie Daan Snels | Communication and Multimedia Design 6362
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Fase drie is de laatste fase van het onderzoek en wordt gebruikt om alle
resultaten uit fase twee te combineren met het uitgewerkte concept. Het
doel van fase drie is om tot een uitgewerkt eindproduct te komen waarbij de
doelstelling van het project behaald wordt. De ontwerpcriteria uit de conclusie 
van fase 2 vormen de basis voor dit deel van het onderzoek. 

fase 3
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Een digitale oplossing voelt zowel een logische als een voor de hand liggende 
uitkomst. Een webpagina biedt de mogelijkheid om het grootste deek van de 
ontwerpcriteria te beantwoorden. 

Op de home pagina komt de bezoeker een uitleg tegen wat coping 
mechanismen in houdt, waarom dit relevant is in deze tijd en hoe het je 
kan helpen eventuele stress te verlichten. 

De aanschouwer kan doorklikken en vervolgens een vragenlijst invullen 
gebaseerd op de UCL. Met deze uitkomsten komt de aanschouwer 
terecht op een pagina met informatie over het coping mechanisme 
waar hij of zij het hoogst op heeft gescoord. Ook is hier een video te 
bekijken met een verhaal van iemand met hetzelfde mechanisme. 

De aanschouwer is zich nu bewust van coping mechanismen, zijn eigen 
probleemoplossende inspanningen en zou dit mee kunnen nemen in 
volgende specifieke stressvolle situaties.

concept 
versie 2.1

Biedt mogelijkheid erachter te komen wat jouw coping 
mechanismen zijn

Biedt ruimte om te leren over jouw coping mechanisme en die van 
anderen

Fungeert als autonome community waar plek wordt geboden voor 
de aanschouwer om deel uit te maken of alleen toe te kijken

Biedt ruimte om zeven verschillende AV producties te presenteren

Biedt ruimte om te interacteren, tips of persoonlijke verhalen achter 
te laten of om berichten van anderen te lezen

Offline platform dat in contrast staat met de digitale wereld van 
afgelopen jaar

ontwerpcriteria
checklist

inzicht analyse inspecteren naderhand implementatieuser journey
leren over coping test afnemen bekijk specifieke 

mechanismen

delen of leren van 

anderen

bewustwording 

meenemen

Generatie Z is behendig met websites en online gebruik van 
applicaties. Bij kennismaking met het project is de drempel niet 
hoog om deel te nemen of een test uit te voeren.

Een website biedt een overzichtelijk platform en kan gemakkelijk 
uitgebreid of aangepast worden in de toekomst.

Een mogelijke toeschouwer komt hier niet zomaar terecht. Om 
verkeer op de pagina te genereren is bijvoorbeeld een campagne 
nodig.

De ontwerpcriteria met betrekking op de autonome community 
komt niet volledig tot zijn recht. 

Een website is wat achterhaald en benadrukt de relevantie van het 
project niet genoeg.

pro
checklist

con
checklist
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Deze constructie geeft antwoord op het digitale eerste concept en 
biedt ruimte voor een offline platform waar mensen de ruimte hebben 
om tips en oprmerkingen te plaatsen. 

Doormiddel van post its kunnen mensen ideeën achterlaten op een 
prikbord. Het rechter gedeelte wordt gebruikt als ruimte om een 
vragenlijst op papier in te kunnen vullen. 

concept 
versie 2.2

analyse inzicht inspecteren naderhand implementatieuser journey
test afnemen leren over coping bekijk specifieke 

mechanismen

delen of leren van 

anderen

bewustwording 

meenemen

Biedt mogelijkheid erachter te komen wat jouw coping 
mechanismen zijn

Biedt ruimte om te leren over jouw coping mechanisme en die van 
anderen

Fungeert als autonome community waar plek wordt geboden voor 
de aanschouwer om deel uit te maken of alleen toe te kijken

Biedt ruimte om zeven verschillende AV producties te presenteren

Biedt ruimte om te interacteren, tips of persoonlijke verhalen achter 
te laten of om berichten van anderen te lezen

Offline platform dat in contrast staat met de digitale wereld van 
afgelopen jaar

ontwerpcriteria
checklist

Een installatie wekt interesse en nieuwsgierigheid.

De zeven wanden op de pilaar zijn gebaseerd op de zeven coping 
mechanismen die doormiddel van het diagram gevisualiseerd 
worden.

Het doorkijk luik, met tafel om de vragenlijst fysiek in te vullen, is 
een uitnodigende hoek om een gesprek te voeren.

Toeschouwer heeft zelf de keuze om deel te nemen of slechts toe te 
kijken.

Het ontwerp is niet overzichtelijk genoeg waardoor het niet snel te 
achterhalen is waar de installatie om draait.

De installatie is niet ruim opgezet wat het mogelijk af schrikt om 
met meerderen tegelijk onder andere de portretten te bekijken of 
iets toe te voegen.

pro
checklist

con
checklist
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Dit concept is een iteratie op het voorgaande concept waarbij aandacht 
is besteed aan de nadelen van concept 2.2 en de het gegeven dat de 
installatie nieuwsgierigheid moet opwekken. 

concept 
versie 2.3

analyse inzicht inspecteren naderhand implementatieuser journey
test afnemen leren over coping bekijk specifieke 

mechanismen

delen of leren van 

anderen

bewustwording 

meenemen

Biedt mogelijkheid erachter te komen wat jouw coping 
mechanismen zijn

Biedt ruimte om te leren over jouw coping mechanisme en die van 
anderen

Fungeert als autonome community waar plek wordt geboden voor 
de aanschouwer om deel uit te maken of alleen toe te kijken

Biedt ruimte om zeven verschillende AV producties te presenteren

Biedt ruimte om te interacteren, tips of persoonlijke verhalen achter 
te laten of om berichten van anderen te lezen

Offline platform dat in contrast staat met de digitale wereld van 
afgelopen jaar

ontwerpcriteria
checklist

Het ontwerp wekt interesse en nieuwsgierigheid, mede door de 
doorkijkmogelijkheid ook van een afstand mee te kijken.

Het ontwerp is door meerdere mensen tegelijk te bekijken.

Het ontwerp is ruim genoeg opgezet om doorheen te lopen.

De uitleg panelen bieden ruimte om elk audiovisueel portret in rust 
te bekijken.

Het ontwerp is groot en niet praktisch opgebouwd, de mogelijkheid 
er doorheen te kunnen lopen maakt het ook minder toegankelijk 
wanneer er nog rekening gehouden moet worden met afstand 
houden.

Het prikbord idee voelt wat ouwbollig aan, mogelijk is een 
whiteboard paneel met stiften toegankelijker en past meer in het 
modulaire idee van de installatie.

pro
checklist

con
checklist
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concept 2.4 op station Breda

proof of  
concept
Middels het proof of concept worden alle relevante aspecten van het concept 
belicht. Het doel van het proof of concept is om een high fidelity eindproduct 
te kunnen realiseren. Het hi-fi eindproduct communiceert de ervaring van de 
beoogde oplossing, geeft inzicht in de haalbaarheid van het concept en is een 
praktische uitwerking van het concept.
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Concept versie 2.4
Concept versie 2.4 is een iteratie op voorgaande concepten waarbij punten 
van kritiek in overweging zijn genomen en omgezet naar een laatste versie. 
Het proof of concept wordt ondersteund door citaten uit feedback van de 
respondenten die in fase 2 van het onderzoek de vragenlijst hebben ingevuld

Middels dit concept wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “hoe 
kan ik de coping-mechanismen, die door jongeren ontwikkeld zijn 
als gevolg van COVID-19, audiovisueel inzichtelijk maken?” door een 
samenstelling te maken van de mogelijkheid tot analyse en te leren 
over coping mechanismen. 

De installatie biedt ruimte om je eigen coping mechanisme te 
onderzoeken aan de hand van de vragenlijst die is onderzocht in fase 2 
van dit onderzoek. De resultaten die voortkomen uit de cultural probe 
zijn omgezet tot audiovisuele producties die persoonlijke specifieke 
probleemoplossende inspanningen visualiseren die ter inspiratie 
dienen. 

fase 3
proof of concept

analyse inzicht inspecteren naderhand implementatieuser journey
test afnemen leren over coping bekijk specifieke 

mechanismen

delen of leren van 

anderen

bewustwording 

meenemen

Biedt mogelijkheid erachter te komen wat jouw coping 
mechanismen zijn

Biedt ruimte om te leren over jouw coping mechanisme en die van 
anderen

Fungeert als autonome community waar plek wordt geboden voor 
de aanschouwer om deel uit te maken of alleen toe te kijken

Biedt ruimte om zeven verschillende AV producties te presenteren

Biedt ruimte om te interacteren, tips of persoonlijke verhalen achter 
te laten of om berichten van anderen te lezen

Offline platform dat in contrast staat met de digitale wereld van 
afgelopen jaar

ontwerpcriteria
checklist

visualisatie concept 2.4

bovenaanzicht  concept 2.4

Installatie
De installatie is opgebouwd uit vier blokken van 1m x 1m. De blokken 
bestaan uit een houten behuizing waarvan sommige vlakken gevuld zijn 
met een houten wand.

De wanden zijn opgedeeld in acht vlakken waar informatie te bekijken 
is. Het eerste vlak dient als informatie paneel waar een QR code gescand 
kan worden waarna de vragenlijst in te vullen is. De overige vlakken zijn 
gevuld met de zeven verschillende coping mechanismen.

De zeven vlakken geven een korte uitleg per coping mechanisme. 
Op de wanden is een scherm aangesloten met een koptelefoon waar 
de audiovisuele producties te bekijken zijn die betrekking hebben 
op dat specifieke coping mechanisme. De wanden dienen tevens als 
communicatie platform, waar men doormiddel van whiteboards en 
stiften tips kunnen beschrijven en inspiratie kunnen delen.
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Informatie paneel
Op het informatie paneel is een korte uitleg te lezen met de relevantie 
van het project met betrekking tot de huidige situatie rondom stress, 
jongeren en corona.

Opvolgend op deze tekst wordt een uitleg gegeven wat coping 
mechanismen zijn en de invloed hiervan op je stressniveau. Op het 
paneel staat een uitleg beschreven die aan geeft dat het herkennen van 
je coping mechanisme een eerste stap richting het aanpassen hiervan 
wanneer daar behoefte aan hebt. 

Doormiddel van het scannen van een QR code wordt een webpagina 
geopend met een vragenlijst. De vragenlijst is op een intuïtieve manier 
opgezet en laat na het invullen het diagram zien met jouw resultaten. 
Door te swipen is de uitleg per coping mechanisme te lezen.

fase 3
proof of concept

visualisatie vragenlijst na scannen QR code

visualisatie vragenlijst na scannen QR code

Proof of concept
Uit het vooronderzoek is gebleken dat de vragenlijst een accurate 
weergave geeft van iemands coping mechanismen. Het vooronderzoek 
stelt ook dat het herkennen van een coping mechanisme genoeg zou 
moeten zijn om het eventueel ook aan te passen. Concept 2.4 is gebaseerd 
op deze stelling en om dat te bewijzen zijn een set vervolgvragen 
gesteld aan de personen die de vragenlijst hebben ingevuld. A09  
De antwoorden hieruit stellen vast dat het bewust worden van coping 
mechanismen als resultaat kan hebben dat het aangepast kan worden, 
maar ook dat een deel van de ondervraagden er behoefte aan zouden 
hebben- of nieuwsgierig zijn naar de coping mechanismen van anderen.

Een overig deel van de ondervraagden gaf aan dat het bewust zijn 
van hun eigen coping mechanisme voor hen voldoende was en ter 
bevestiging diende voor het feit dat alles al wel op rolletjes loopt bij hen. 
Opvallend hierbij is dat dit voornamelijk wordt aangegeven door de 
personen die coping mechanismen hanteren die als effectief worden 
gezien: confrontatie en optimisme.

Op de vraag of de uitkomst van de vragenlijst invloed heeft gehad 
op hun leven kreeg ik onder andere de antwoorden die hiernaast zijn 
beschreven.

“Als ik weer een soortgelijke situaties kwam ben ik bewuster gaan kijken 
naar hoe ik daarop reageer. Ik zoek inderdaad veel contact met andere 
mensen om erover te praten.“

“Ben meer na gaan denken waarom ik welke copingsmechanismen 
gebruik, dit was iets waar ik zelf moeilijk uit kwam. Misschien iets om 
met mijn praktijkondersteuner over te praten.“

“Ik kan niet per se zeggen dat het een bepaalde invloed heeft gehad 
als in dat het mijn omgang met mijn coping mechanisme niks heeft 
veranderd. Ik praat nog steeds niet graag over dingen die niet goed gaan, 
maar ik herken wel mijn gedrag en weet het een soort van naampje te 
geven. Hierdoor kan ik wel beter afstand nemen van de situatie.

“Niet zoveel, ik ben vanuit mijn studie veel bezig geweest met dit 
onderwerp, dus ik weet ook van mezelf goed hoe ik met verschillende 
situaties om ga. Natuurlijk is dat niet altijd hetzelfde, maar over het 
algemeen was de uitkomst van de lijst goed.”

“Dat ik mij meer ben gaan inzien welke overige coping mechanismen ik 
gebruik, en soms ook onbewust gebruik.”
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fase 3
proof of concept

Audiovisuele portretten
De audiovisuele portretten dienen zowel als inspiratiebron, schets 
van het mechanisme als beeldvorming bij het coping mechanisme. 
De videos zijn persoonlijke visies op specifieke probleemoplossende 
inspanningen en vormen het startpunt voor het gesprek dat op de 
installatie plaats kan vinden.

De portretten zijn te bekijken doormiddel van aan de panelen 
gemonteerde monitors. De toeschouwer kan doormiddel van een 
aangesloten koptelefoon de portretten bekijken. De toeschouwer 
kan ervoor kiezen het te laten bij het kijken van de video, meerdere 
portretten te bekijken of naderhand te interacteren met de installatie 
door iets toe te voegen op het whiteboard gedeelte.

3D visualisatie installatie

De installatie zou geplaatst kunnen worden in de reizigerstunnel op station Breda (bron 26)

Locatie
De installatie biedt ruimte voor een kleine autonome community. Er 
is gekozen voor een cross mediale uitwerking waarbij een passant 
getriggered zou worden om te bekijken en zelf kan bepalen of hij deel 
wil nemen aan de de installatie. Het werk is een cross-mediale uiting 
die zowel ruimte biedt voor geschreven input van toeschouwers als 
de digitale audiovisuele portretten van verschillende personen met 
verschillende coping mechanismen. 

Het werk zou geplaatst kunnen worden op een locatie waar veel verkeer 
plaats vindt onder de doelgroep. Denk hierbij aan een station, festival of 
park. 

Een eventuele online campagne zou ondersteundend zijn aan het fysieke 
product. Een online instagram campagne zou plaats kunnen bieden om 
een groter publiek te bereiken en te informeren over de locatie van de 
installatie. De audiovisuele portretten kunnen hier gedeeld worden en 
de relevantie van juiste, helpende coping mechanismen kan benadrukt 
worden. In de berichten van de campagne wordt de locatie van de 
installatie vermeld en verwijst ernaar om op de locatie de test uit te 
kunnen voeren.
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fase 3
proof of concept

Moodboard
De installatie bestaat uit een modulair systeem, gebaseerd op enkele 
inspiratiebeelden zoals hieronder te zien.

Houten balken 48 stuks van 1m

Houten panelen 10 stuks van 1mx1m

Whiteboard folie voor panelen 10mx1m

Monitor 8 stuks

Koptelefoon 8 stuks

Bestickering voor panelen

Schroeven

Whiteboard stiften

Materiaal
benodigdheden
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Audiovisueel portret #1 - Liselotte Prijt
In de reeks audiovisuele portretten op basis van de input uit de probe, ben ik 
begonnen met het portret van Liselotte. A10  Liselotte scoorde hoog op het 
coping mechanisme depressie, wat doorgaans betekend dat niet-helpende 
gedachten terug kunnen keren en het probleem groter kan maken dan het is. 

Voor het portret van Liselotte besloot ik een animatie te maken aan de 
hand van notities die ze me heeft aangeleverd. De notities zijn sprekend 
voor dit coping mechanismen en maken ruimte voor verbeelding. De 
notities van Liselotte beschrijven dat ze het ‘slechte’ aan de kant zet 
door zichzelf te “vermaken met drank en vrienden”. Het probleem wordt 
naar haar eigen zeggen op deze manier geparkeerd, totdat het op een 
gegeven moment terug komt. Door met niemand te praten stapelen de 
problemen zich op, tot ze het op een gegeven moment niet meer voor 
zich kan houden.

Storyboard
Het storyboard voor het portret van Liselotte is gebaseerd op de reeks 
aan reacties die in gang worden gezet wanneer er een probleem ontstaat 
die niet direct aangepakt wordt. 

Het beeld begint met een oplichting in de vorm van een lichtbron. De 
lichtbron brengt een warmte in beeld die vervolgens verduisterd wordt. 
De verduistering wordt in perspectief geplaatst waarna er een afwisseling 
plaats vindt die de verduistering probeert te overmeesteren. De lichtbron 
verandert uiteindelijk in een oplichtende sigaret, die de duisternis voor 
korte tijd uit beeld brengt. Het kader wordt kleiner waarna enkel de 
lichtbron en de omringende duisternis over blijven. Het kader perst de 
lichtbron samen tot er geen uitweg is en het uiteindelijk ‘knapt’. 

eerste analyse van notities + schetsen

vlug storyboard deel 1 vlug storyboard deel 2

portret 
nummer 1
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fase 3
av portret nummer 1

Visualisatie
Het eerste portret is opgebouwd uit basis vormen en wordt in zijn 
geheel volledig gemaakt in After Effects. Normaal gesproken zou ik voor 
ik begin met animeren styleframes maken en een volledig geïllustreerd 
storyboard. Door deze stappen achter wegen te laten wil ik mezelf 
uitdagen op gevoel van de notities een passend portret te maken. Het 
licht en de duisternis zullen een samenspel vormen waarin ze elkaar 
proberen te overwinnen. De sigaret krijgt een duidelijkere vorm omdat 
dit gedeelte in de notities concreter wordt beschreven dan ‘het slechte’.

De bijgevoegde visualisaties in dit document zijn slechts een eerste 
concept. Hierbij heb ik de animatie opgebouwd uit basis vormen 
waarbij de stijl nog bepaald zal worden. De eerste beelden zijn in zwart 
en wit opgebouwd om een impressie te geven van licht en duisternis, 
hier wordt op een later moment kleur aan toegevoegd. Ook de vormen 
zijn een eerste opzet, waar bepaalde vormen nog uitgebreid en verfijnd 
zullen worden. Het gaat hier dus om een eerste impressie van het 
verloop van de animatie.

De eerste versie is te bekijken via:
vimeo.com/548793398/4f35309a2c
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Het onderzoeksproces heeft me aangenaam verrast waardoor ik het 
proces als leerzaam en interessant heb ervaren. Ik ben trots op de 
stappen die ik heb kunnen maken, het exploratie document dat ik heb 
opgesteld en ben blij dat ik dit deel met tevredenheid kan afronden. 
Het onderzoek biedt een gedegen basis voor het maken van het 
eindproduct.

Bij aanvang van het onderzoek wist ik eigenlijk nog niet goed wat 
onderzoeken in hield waardoor ik de eerste periode wat moeilijk op 
gang kwam en met name aan het onderzoeken was hoe ik moest 
onderzoeken. Het schrijven van het exploratie document heeft me 
geleerd om een doelstelling te concretiseren, een planning over een 
lange periode na te leven en te ontwerpen op basis van onderzoek. 

Het onderzoek had ik gepland om op grotere schaal uit te voeren en 
daarbij onbekenden uit verschillende sociale bubbels te benaderen. 
Helaas heb ik dit niet kunnen doen omdat ik anders in problemen 
kwam met mijn planning. Hoewel de resultaten alsnog verrassend zijn 
uitgevallen had ik graag met input van volledig onbekenden gewerkt.

Daarnaast heeft het onderwerp van mijn onderzoek een bijdrage 
geleverd aan de manier waarop ik zelf stressvolle situaties aan pak. 
Vanuit mijn omgeving heb ik veel positieve reacties ontvangen op 
het onderwerp wat me het vertrouwen gaf dat ik met een relevant 
onderwerp aan de slag was en me extra plezier bracht bij het ontwerpen 
van onder andere de cultural probe en de audiovisuele portretten. 

nawoord
Tot slot wil ik Joep Gerrits en Wander Eikelboom bedanken voor de 
begeleiding en de feedback. Daarnaast wil ik Floor Snels bedanken 
voor de waardevolle brainstorm momenten, het helpen met de idee 
ontwikkelingen en feedback. Tomas en Rieneke snels wil ik bedanken 
voor de feedback, het nakijken van het bestand en voornamelijk de steun 
tijdens mijn gehele schoolperiode. Bij dezen wil ik ook Olivier Sweep 
bedanken voor de kritische feedback, steun en het invullen van de cultural 
probe. Koen van Griensven bedankt voor de feedback, gesprekken en 
het invullen van de cultural probe. Dank aan Sonny Koenraads voor de 
3D visualisatie van de installatie. Michelle Kanters, Liselotte Prijt, Boyd 
Veraert, Clara van Ginneken en Tom Vogels, bedankt voor het invullen van 
de cultural  probe. 

Ook wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor de gesprekken en 
steun, door bevindingen te delen ben ik tot nieuwe inzichten gekomen en 
heb ik mijn ontwerpkeuzes kunnen bijstellen waardoor ik het vertrouwen 
heb dat ik een waardevol en relevant onderzoek heb kunnen uitvoeren.

Daan Snels

Breda, 16 mei 2021
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bijlage 1
Zadie Smith - Overpeinzingen 

Essay
Overpeinzingen – Zadie Smith
Lijden als Mel Gibson

Overpeinzingen – samenvatting en interpretatie van het essay
Zadie Smith ontleedt in dit essay het begrip lijden door het te relativeren 
en in perspectief te plaatsen. Het leed dat ze beschrijft is gebaseerd op 
het isolement dat voortkomt uit de maatregelen met de coronacrisis 
als oorzaak. Ze beschrijft uitvoerig en met verschillende voorbeelden 
hoe leed door isolement er voor iemand uit kan zien. Dit relativeert ze 
gelijk door het in perspectief te plaatsen met iemand in een andere 
situatie, die bijvoorbeeld uit vrije wil heeft gekozen voor een soortgelijk 
isolement. 

De opzet van haar essay bouwt ze op door de contrasten te beschrijven 
in verschillende levens, verschillende privileges. Vervolgens beschrijft 
ze dat het verleidelijk is om leed op eenzelfde manier te relativeren als 
privilege wordt gerelativeerd. Privilege en leed hebben namelijk met 
elkaar gemeen dat ze zich allebei voor doen in een bubbel. Echter is het 
niet mogelijk om de leedbubbel te doordringen, waar het wel mogelijk 
is de privilege bubbel te doordringen. 

Je voorstelling van de werkelijkheid wordt bepaald en vertekend door 
bubbels. Maar door het relatieve privilege te vergelijken met anderen 
kan je jouw wereld of die van anderen wel degelijk veranderen. Dit is 
niet het geval met leed, lijden is in tegenstelling tot privilege absoluut. 
Ze stelt voor om het volgende moment dat je, met betrekking op sociaal 
isolement, het leed durft te erkennen en een ander zijn blik op leed laat 
voor wat het is.

Relevantie voor mijn onderzoek
Onderhand is Corona een vast begrip geworden in ons dagelijks leven 
en heeft ieder persoon hier in zekere zin leed aan ondervonden. Door te 
relativeren beschrijft Zadie verschillende manieren waarom een ander 
het erger zou hebben of waarom jouw leed misschien niet zo erg zou 
zijn, om vervolgens te beschrijven dat leed iets absoluuts is waar niet 
omheen gedraaid kan worden. 

Ondanks de relativeringen zal dit niet voor iedereen een uitweg zijn 
om hiermee om te gaan. Relativeren is denk ik een manier op zichzelf 
om met iets vervelends om te gaan. Ik ben benieuwd wat mensen voor 
methodieken inzetten, bewust of onbewust, die hen helpen om te gaan 
met hun leed. Voornamelijk het leed dat is ontstaan tijdens de Corona-
crisis en of dat in contrast staat met de aanpak van vervelende situaties 
voorafgaand aan de crisis. De voorbeelden die Zadie beschrijft zijn 
persoonlijk en maken het mogelijk te verplaatsen in de personen die ze 
beschrijft, nu vraag ik me af hoe deze situaties voor de persoon die ze 
beschrijft er in hun optiek uit ziet. 
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Dinsdag 23 maart 2021
Antwoorden op deelvragen Daan Snels

Hoe reageren jongeren op isolerende maatregelen?
Nu we een jaar af en aan in isolement zitten, met perioden waarin 
de restricties zo streng zijn dat we creatief moeten worden met 
oplossingen ben ik veel verschillende reacties tegengekomen. Reacties 
op de isolerende maatregelen zie ik voorbijkomen op internet of in 
gesprekken met vrienden en familie. Deze lopen uiteen, maar er zijn 
enkele overeenkomsten. 

Een algemeen geluid is dat een hoop jongeren sterke 
stemmingswisselingen ervaren. Blijkbaar sterker of opvallender 
dan voorheen, anders zouden ze denk ik niet zo opvallen. Zelf ervaar 
ik dit ook. Ik ben zolang ik me kan herinneren wel wat gevoelig voor 
stressvolle situaties, waardoor ik me sterk kan laten beïnvloeden door 
een angst om te falen of dat stressvolle situaties me wat veel worden 
en invloed hebben op mijn emoties. Echter lijkt het afgelopen jaar wat 
oncontroleerbaarder te zijn geworden. 

Toen deze crisis begon was ik bezig met mijn minor, die ik eigenlijk 
op locatie zou moeten volgen. Al snel konden we niet meer in 
’s-Hertogenbosch terecht en moesten we vanuit huis werken. Deze 
periode was frustrerend omdat ik naast een minor die ik niet leuk 
vond ook nog eens vastzat aan mijn bureau in de woonkamer. De 
zomerperiode was een opluchting omdat we relatief veel mochten 
doen. Na de zomer begon ik aan een tussenjaar van 5 maanden, waarbij 
ik voor mijn eigen onderneming aan de slag kon. Hier keek ik erg naar 
uit, maar de afwisseling met herkansingen en het uitzicht op afstuderen 
maakte deze periode toch erg stressvol. De weken begonnen erg op 
elkaar te lijken en de weekenden werden een uitlaatklep. 

De lengte van de isolerende maatregelen begint nu zijn tol te eisen. Ik 
merk dat ik er de eerste perioden nog wat luchtig naar keek en er nog 
optimistisch naar kon kijken. Met een uitzicht op vrijheid zijn een paar 
weken wel te overleven. Nu het zo lang aan houdt, we weinig vernieuwend 
sociaal contact hebben en zelfs de weekenden op elkaar lijken merk ik dat 
mijn gemoedstoestand achteruitgaat. 

Wat zien jongeren als de positieve effecten op hun leven 
als gevolg van de maatregelen?
Ik weet niet zo goed hoe anderen naar deze vraag kijken dus kan alleen 
antwoord geven vanuit mijn eigen bevindingen.

In eerste instantie zou ik denken dat er maar weinig positieve effecten 
verbonden zijn aan de isolerende maatregelen. Dat blijkt niet helemaal 
waar te zijn, alleen lijken ze wat meer op de achtergrond aanwezig. Een 
algemeen positief effect klinkt misschien als een cliché: het waarderen 
van de kleinere dingen in het leven. Deze kleine dingen zijn zo klein nog 
niet, maar door alle indrukken die je normaal op doet lijken ze soms wat 
te vervagen. Zo ben ik door deze situatie nog eens extra gaan waarderen 
waar ik woon en met wie ik woon. Maar ook dingen die ik nog wel eens 
als vanzelfsprekend zou ervaren zoals vriendschappen en het werk dat 
ik doe. Daarnaast nam ik de vrijheid die ik mijn hele leven heb ervaren 
als voor lief. Nu besef ik dat de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt 
helemaal niet zo vanzelfsprekend is en heb ik nooit echt beseft hoe het 
zou zijn om dat niet te hebben.
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Daarnaast zijn er enkele overduidelijke positieve effecten op mijn leven. 
Doordat er zo weinig afwisseling is in mijn leven ben ik op zoek gegaan 
naar nieuwe uitlaatkleppen, die ik hard nodig had. Zo ben ik fanatiek 
gaan sporten. Dit zet zich door in de rest van mijn dagelijkse gewoonten 
waardoor ik ook wat op mijn voedingspatroon ben gaan letten. 

Wat zien jongeren als de negatieve effecten op hun leven 
als gevolg van de maatregelen?
De negatieve effecten lijken toch wel de overhand te hebben, het is 
immers makkelijker om naar negatieve aspecten te grijpen dan naar 
positieve. De negatieve gevolgen uiten zich dan ook in kleine, tastbare 
effecten. Maar ook moeilijk te grijpen grote effecten. 

Vanzelfsprekende negatieve effecten zijn het gebrek aan nieuw sociaal 
contact. Er wordt een grote hoeveelheid creativiteit en misschien ook 
wel lef gevraagd om nieuwe contacten op te doen. Misschien zijn het 
voor mij niet eens de directe contacten die ik het meest mis, maar de 
weerspiegeling van mijn generatie op locaties als Pier15 of in de stad. 
De mogelijkheid om iemand anders te spreken dan je gebruikelijke 
vriendengroep is zo klein geworden dat ik het niet eens meer als 
mogelijkheid beschouw. Het kan zijn dat ik het wat op blaas, maar ik heb 
het gevoel dat ik steeds vaker moeite heb in nieuwe situaties met sociaal 
contact. In deze situaties word ik wat onhandig en heeft het weer even 
nodig om me op mijn gemak te voelen.

De maatregelen hebben ook meerdere confronterende eigenschappen 
aan het licht gebracht waar ik me bewust of bewuster van ben geworden. 
Ik ben altijd wel gevoelig geweest voor nieuwe spullen en ben vrij 
materialistisch. Een gevolg van de isolerende maatregelen is dat ik door 
het vele thuis zitten en het extra sporten vaker in een trainingsbroek mijn 
dagen spendeerde. Dit gaf me een gevoel van on-verzorgdheid en het 
gevoel dat ik niet zo veel kleding had. Om dit gevoel te compenseren zijn 
er perioden geweest dat ik meer kleding kocht dan ik nodig had. 

Een ander effect dat ik als negatief beschouw is een toegenomen 
hoeveelheid aan alcoholconsumptie. Ik ben niet per-sé meer dagen dan 
voorheen gaan drinken, zo drink ik ook vrijwel nooit doordeweeks. De 
weekenden daarentegen is de hoeveelheid alcohol wel toegenomen. 
Waar we voorheen bij een kroeg enkele speciaal-biertjes is het 
goedkoper geworden nu we dit thuis doen. Daarnaast zijn we met mijn 
vriendengroepen meer bier-spelletjes gaan doen alsof we weer 16 zijn.  

Als laatste blijkt het toch moeilijk te zijn om vriendschappen die normaal 
onderhouden worden door ontmoeting in de stad, op feestjes of op 
school in stand te houden. Er zijn een hoop vriendschappen die het 
afgelopen jaar verwaterd zijn, al geloof ik wel dat dat weer goed komt 
als we elkaar weer vaker tegen kunnen komen. Ook vrienden uit andere 
steden bezoek ik niet tot nauwelijks. De avondklok en de situatie in het 
algemeen maken het niet mogelijk of sociaal geaccepteerd om met het 
OV te reizen.  



Hebben jongeren iets uit deze situatie geleerd wat ze 
meenemen in de rest van hun leven?
Ik denk dat voor mij een algemene boodschap is dat ik af en toe wel 
wat meer stil mag staan bij wat ik heb. De vriendschappen die ik heb 
zijn onbetaalbaar, ik woon op een fijne plek, doe leuk werk en heb al 
het materiaal dat ik nodig heb om dit werk goed uit te kunnen voeren. 

Daarnaast zijn er enkele gewoonten zoals een sportievere leefstijl die 
ik ongetwijfeld nog een hele lange tijd vol zal blijven houden. Ook zijn 
er een hoop persoonlijke dingen die ik heb geleerd. Ik weet hoe het 
is om me alleen te voelen, maar ook om op mezelf te leven. Het blijkt 
dat ik prima mijn dagen kan vullen wanneer ik alleen ben en goed kan 
reflecteren op mijn eigen leven. Ik heb gedurfd hulp te zoeken en volg 
eens in de zoveel tijd coaching gesprekken. Ik heb situaties van een 
afstand leren te bekijken en ze kunnen relativeren. Het belangrijkste 
blijft wel dat ik meer ben gaan waarderen wat ik heb en wie ik om me 
heen heb.

Wat zijn coping mechanismen voor jongeren?
Ik kan nog niet zo goed inschatten wat coping mechanismen voor 
anderen zijn, dus zal deze vraag vanuit eigen bevindingen beantwoorden. 
Allereerst weet ik op dit punt nog niet direct wat coping mechanismen 
precies inhoudt. Ik denk zelf dat coping mechanismen een manier zijn 
op met bepaalde situaties om te gaan en hoe je hierop reageert. Coping 
mechanismen kunnen in mijn beleving geuit worden door bepaalde 
handelingen die ontwijkend kunnen zijn, maar ook een situatie direct 
aanpakken.

In stressvolle situaties heb ik verschillende manieren waarop ik kan 
reageren, waarbij enkele te overhand lijken te nemen. Wanneer een 

situatie onoverzichtelijk wordt kan ik erg passief worden. Dit gebeurt 
vaak in situaties waarbij ik een groot item moet tackelen of wanneer er 
voor mijn gevoel te veel opdrachten tegelijk lopen. De manier waarop ik 
passief word kan in verschillende maten geuit worden. In minder extreme 
situaties stel ik de aanpak uit, bagatelliseer ik de taak en kijk ik veel op 
mijn telefoon. Dit komt op een later moment altijd hard terug waardoor ik 
in één keer alle taken onderverdeel en prioriteiten kan maken, hier moet 
ik hard mijn best voor doen.

De extremere situaties komen gelukkig niet vaak voor, misschien eens in 
de twee maanden. In extremere situaties, vaak gecombineerd met een 
slechte nachtrust (die voortkomt uit stress), kan ik een punt bereiken dat 
er helemaal niks meer uit komt. In deze situaties geef ik snel op, ben ik 
erg vermoeid en stel ik het aanpakken van de taak compleet uit. Dit kan 
een dag, maar soms ook wel drie dagen duren. Vaak is het wel zo dat de 
dagen erna in één klap extreem productief worden en de taken opeens 
goed overzichtelijk zijn.

Coping mechanismen die betrekking hebben op mijn emoties komen op 
andere manieren tot stand. Deze hebben voor mijn gevoel wat positievere 
uitingen. Om met mijn emoties te dealen zorg ik voor uitlaatkleppen 
en afleiding. Deze uitlaatkleppen uiten zich, zoals al eerder vermeld, in 
sporten en gezelligheid opzoeken met vrienden. Ik verlies me ook graag 
ik hobby’s waarbij ik in mindere mate stress ervaar. Zo sta ik bijna dagelijks 
een uur in de keuken, zorg ik voor mijn planten, ben ik begonnen met 
fotografie, illustreer en animeer ik ook voor mijn plezier en ben ik veel op 
zoek naar muziek om te draaien.
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De interviews die ik af zal nemen zullen een semigestructureerd interview zijn. 
Ik stel aan alle ondervraagden algemeen geformuleerde vragen, deze vormen 
de basis van mijn interview. Daarnaast zal ik vragen stellen die af kunnen 
wijken van de algemene vragen, dit zal ik doen wanneer ik denk dat ik hier 
kwalitatieve informatie uit kan halen.

Doel van interview
Informatie verkrijgen over persoonlijke ervaringen en visies op het 
omgaan met een stressvolle situatie zoals aanhoudende isolerende 
maatregelen.

Informatie uit literatuuronderzoek
Men wisselt verschillende mechanismen af op basis van omstandigheden. 
Afhankelijk van de duur van stress kunnen strategieën aanpassen of 
veranderen.

Aanpakken en sociale steun worden als effectieve mechanismen 
beschouwd. Sommige mechanismen kunnen echter ook tot meer 
stress leiden. 

Iemand die emotiegerichte strategie hanteert is over het algemeen 
vatbaarder voor een depressief reactiepatroon of expressie van emoties.

Het is goed mogelijk bewust te worden van de eigen coping 
mechanismen, ook om deze aan te passen wanneer dat nodig is. 

Welke onderzoeksvragen wil ik beantwoord hebben
• Hoe komt een coping mechanisme tot stand en hoe komt deze tot 
uiting?
• Hoe reageren jongeren op isolerende maatregelen?
• Wat zien jongeren als de positieve effecten op hun leven als gevolg van 

de maatregelen?
• Wat zien jongeren als de negatieve effecten op hun leven als gevolg 
van de maatregelen?
• Hebben jongeren iets uit deze situatie geleerd wat ze meenemen in de 
rest van hun leven?
• Wat zijn coping mechanismen voor jongeren?

Aantal vragen
Tussen de 10 en 20 open vragen, inclusief doorvraag-vragen. Opbouw 
van vragen: van probleem, gevolg en mogelijke oplossingen

Vragen
Hoe gaat het met je?

Wat vind je van de isolerende maatregelen?

Wat voor impact hebben de isolerende maatregelen op je leven?

Ondervind je problemen die ontstaan door de isolerende maatregelen?

Heb je wel eens het gevoel dat je niet weet hoe je die situaties moet 
aanpakken?

Zijn er door de isolerende maatrelen wel eens momenten dat het even 
tegen zit?

Ervaar je stress vanwege isolerende maatregelen? (voelt het wel eens 
alsof alles tegen zit door de maatregelen?)

Zijn er situaties wanneer het even tegen zit?
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Wat gebeurde er in die situatie?

Oplossing

Op welke manier reageer je op de huidige situatie?

Heb je op het moment zelf door hoe je reageert op maatregelen?

Hoe gedraag je je wanneer … en hoe voel je je dan?

Hoe ga je om met stressvolle situaties?

Hoe reageer je wanneer …

Wat vindt je daarvan?
 
Hoe zou je graag zien dat je reageert wanneer …

Waarom?

Wil je nog iets vertellen over een bepaalde situatie?

Wissel je wel eens van aanpak wanneer het even tegen zit?

Heb je het gevoel dat je onderscheid maakt in aanpak tussen 
stressmomenten die ontstaan op korte termijn en langdurige stress.
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Interview met Mashad Feroegh
6 april 2021

D: Welkom bij het eerste interview, wat is je naam?

M: Mashad Feroegh

D: Wat is je leeftijd?

M: 26

D: Hoe gaat het met je?

M: Ja goed, een beetje een kutdag, maar verder gaat het prima

D: Wat vind je van de isolerende maatregelen?

M: Dan heb je het over thuis zitten en de avondklok bijvoorbeeld? Zulke 
maatregelen?

D: Inderdaad: dat de stad niet open is, dat je niet naar de winkel kunt. 
Eigenlijk alles wat je beperkt in je vrijheid.

M: Ja, er zit een verschil in welke maatregel het is denk ik. Ik denk dat zo 
iets als … thuis blijven kan ik begrijpen waarom het nodig is. We zitten 
op dit moment nou eenmaal in een pandemie. Maar ik denk dat er bij 
sommige maatregelen, de reden erachter, niet heel sterk is. De ene keer 
wordt dit gezegd en de andere keer wordt dat gezegd. Het is niet heel 
duidelijk waarom de maatregelen worden genomen.

D: Wanneer vind je de maatregelen sterk en wanneer vind je ze minder 
sterk?

M: Bijvoorbeeld met zo iets als de avondklok wordt in het begin gezegd 
21:00 is 21:00 en nu is het opeens 22:00. Dat uurtje verschil, gaat dat nou 
echt het verschil maken? Terwijl ze wel vinden dat het super belangrijk is, 
maar wat maakt het nou uit of het om 21:00 of 22:00 is. Als reden geven ze 
het handhaven ervan, maar dat zie ik niet echt als een beslissende factor. 
Ik kan begrijpen waarom ze het doen maar de beredenering is niet zo 
sterk. Een beetje dubbel eigenlijk.

D: Heeft het ook invloed op je geluk? Ben je nu gelukkig of minder 
gelukkig dan anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld?

M: Ik weet niet, ik denk dat ik daar niet zo bewust mee bezig ben. Of 
ik op dit moment gelukkiger ben dan anderhalf jaar geleden. Ik zou 
zeggen dat ik het verschil niet zie maar ik zou het wel fijner vinden om 
dingen te kunnen doen, dus ik kan me voorstellen dat dat mijn geluk zou 
bevorderen. Maar het is niet zo bewust, maar als ik nou ga vergelijken of 
het fijner is als alles wel kan: tuurlijk! Tuurlijk ben je dan gelukkiger. Ik ben 
er niet zo bewust mee bezig

D: Oke. En wat voor impact hebben de isolerende maatregelen op je 
leven?
M: Ja voornamelijk niks kunnen doen, ’s avonds thuis zitten en voornamelijk 
in het weekend niks kunnen doen. Dat ene uurtje maakt geen verschil, 
daar kun je niet zo veel mee.

D: Dus het heeft wel degelijk een isolerende impact op je leven?

M: Jazeker
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D: Daar blijft het dan ook wel bij?

M: Ja dat denk ik wel.

D: Dus je ondervindt niet zozeer problemen naast dat je thuis moet 
zitten?

M: Ja, problemen … Wat voor problemen bedoel je dan? Mentale 
problemen? 

D: Ja, bijvoorbeeld.

M: Nee, ik vind het niet zo erg om op mezelf te zijn. Dat kan ik wel goed. 
En ik vind het wel leuk met anderen te zijn maar het is niet zo dat als ik 
opeens op mezelf moet zijn dat ik me dan verlies ofzo. Dat heb ik niet.

D: Zijn er verder wel eens momenten dat het even tegen zit? Door de 
maatregelen of iets anders.

M: Ja tuurlijk, ik ben pas jarig geweest dus dan besef je nog eens hoe kut 
het is dat je niet iedereen thuis kunt uitnodigen omdat het ten eerste niet 
mag, maar ten tweede ook niet wilt dat je er problemen door krijgt. Dus 
dan doe je het maar niet, of er een oplossing voor vinden. Dat was in dit 
geval buiten, ookal mocht dat ook eigenlijk niet. Dus op dat moment was 
ik er wel mee bezig wat je moet doen als er politie komt. Want eigenlijk 
mag het niet wat we aan het doen zijn, daar ben ik wel mee bezig. Wat 
als het er iets komt waar we problemen door krijgen.

D: Weet je wel hoe je dan om moet gaan met die situaties?

M: Uhm .. ja … gewoon niet aan denken denk ik? Afleiding zoeken? 

Als er veel om je heen gebeurt kan ik die wel vinden. Maar er zijn wel 
momenten dat ik even om me heen kijk of er iets is en dan ga ik weer 
door. Dat gaat automatisch.

D: Heb je het gevoel dat je dat bewust doet op zo’n manier? Dat je bewust 
de afleiding op zoekt? Of laat je dat een beetje gebeuren?

M: Het is in sommige gevallen wel bewust, om afleiding te zoeken. Maar 
in heel veel gevallen gaat het vanzelf dus een beetje van beide denk ik. 
Maar het moment dat ik bewust ben van het feit dat het niet, dan zoek 
ik bewust de afleiding. Maar over het algemeen is het gewoon onbewust 
doordat er zo veel om me heen gebeurt. 

D: En pak je vaker situaties op zo’n manier aan? Zoek je altijd afleiding?

M: Ja weet ik niet. Ik zoek niet altijd afleiding. Ik denk dat ik niet zo vaak 
in zo’n situatie kom omdat ik wel na denk over wat wel en niet kan denk 
ik. Maar ik merk wel dat ik het snel heb als ik hier ben, bij iemand anders 
minder. Dat wel.

D: Heb je dan ook minder stressvolle situaties ergens anders?

M: Ja dan ben ik gewoon wat minder mee bezig, dus ik ervaar het niet 
echt als stressvol of als iets vervelends. Iets waar je bewust mee bezig 
bent wel, maar misschien omdat het het label krijgt dat het niet mag 
ofzo. Dat je erover na denkt en wat gebeurt er als er iets komt waardoor 
ik in dit geval dan een boete krijg. Heb vooral gewoon geen zin in gezeik. 
Het is niet het geval dat ik denk: oh dit kan echt niet. Het is eerder dat er 
iets tegenover staat als in dit geval problemen met politie of een boete. 
Dat is denk ik de factor die het triggert.



D: En dan doe je alsof het er niet is?

M: Alsof wat er niet is?

D: Het feit negeren dat je een boete kunt krijgen en er niet aan denken. 

M: Ja eigenlijk wel. Ik denk ook niet per se de boete, maar meer het 
gezeik dat erbij komt kijken. En dan ga ik het liever uit de weg dan dat 
ik het op zoek. Ja.

D: Wissel je wel eens van aanpak? Denk je dat je alle situaties die 
enigszins stress kunnen opleveren of die wat lastig zijn, dat je die altijd 
op eenzelfde manier aan pakt?

M: Nee, zeker niet. 

D: Heb je het gevoel dat je die bewust aan pakt? Dat je weet dat het op 
die manier helpt

M: Nee ik doe wel steeds meer dat ik na denk over hoe je bepaalde 
situaties kunt aanpakken, ook dat ik het op zoek. Ik vind het fijn dat als 
je iets hebt geprobeerd en het werkt, dat het bewezen is dat het werkt 
door iemand anders bijvoorbeeld, dan dat ik het zelf mee zou moeten 
komen. Maar, ja, ik ben niet zo goed in dingen aanpakken. Best wel 
slecht eigenlijk.

D: Ja? Waar blijkt dat uit dan?

M: Ja ik kan gewoon, net als nu met afstuderen, dan blijf ik veel te lang 
hangen in dingen en kan ik niet de drempel over dat ik denk: nu ga ik 
dit doen. Dan val ik toch een beetje terug in het oude. Dan komt er een 
moment en ben je er mee bezig en dan denk je nee dit is het ook niet, 
wat ben ik aan het doen. Dat heb ik heel erg. 

D: En terug vallen in het oude? Hoe ziet dat eruit?

M: Uhm .. Ja ik ben een persoon die, als ik niet zeker ben van wat ik doe, 
dat dan moeilijk is om verder mee te gaan. Dan blijf ik hangen in waar ik 
op dat moment mee bezig ben want ik wil dat zegmaar zo goed mogelijk 
in zijn. Ik kan geen halve stap maken en dan een hele stap erna. Het moet 
een beetje geleidelijk aan. En dat kan goed zijn maar kan ik veel gevallen 
ook vervelend zijn omdat je dan in sommige gevallen niet verder komt, 
dat merk ik nu ook. 

D: En wat doe je dan uiteindelijk om het op te lossen?

M: Ja, ik vermijd wel veel eigenlijk. Dan doe ik er veel te lang over en dan 
heb ik geen tijd meer, dan ga ik maar iets anders doen. Dat heb ik heel 
erg, dat vind ik ook zo fucking vervelend. 

D: Hoe ziet dat andere er dan uit?

M: Ja bijvoorbeeld: Stel, ik ben bezig met mijn afstuderen zoals nu. Dus 
ik ben gewoon bezig met artikelen lezen en dat soort dingen. Op een 
gegeven moment heb ik zo veel informatie binnen dat ik niet eens meer 
weet wat ik moet doen en dan ga ik maar iets anders doen. Dan ga ik 
op mijn telefoon kijken. Of dan ga ik tv kijken en is het opeens twee uur 
verder, dan denk ik ja nu is het te laat om nog iets te doen. Wat natuurlijk 
onzin is, zit gewoon in mijn hoofd. Elk moment, al is het 17:00 en je 
bedenkt ik ga nog even twee uurtjes werken, dan kan dat gewoon. Maar 
ik ga het dan gewoon uit de weg, het probleem even uit de weg. En dat 
heeft vaak te maken met school, omdat het niet altijd leuk is wat ik doe 
en bij mij is het voornamelijk intrinsieke motivatie en dat weegt meer dan 
extrinsieke motivatie. Eerst was het extrinsieke motivatie, maar het is toen 
overgegaan naar intrinsiek. Als dat er niet is dan vind ik het moeilijk om 
continu aan iets te blijven werken.

D: Uiteindelijk moet je het wel oplossen 

M: Uiteindelijk moet ik het wel doen ja

D: Maar heeft het dan wel ergens geholpen in het proces er naartoe?

M: Ja nee dan heb ik een soort van extrinsieke factor die me de duw geeft 
van nu ga je het doen.. En dan doe ik het. Het is een beetje een combinatie 
van. En ik merk gewoon dat ik het moment dat ik er bewust van word, 
dat is het moment dat er iemand van buitenaf vraagt: is het nog geluk? 
Of hoe ver ben je gekomen? Dat ik dan denk van: shit, eigenlijk niet zo 
veel gedaan, dat was niet zo slim. Maar ik moet voornamelijk om iets te 
blijven doen, dan moet het wel vanuit mezelf komen. Maar ik heb soms 
wel dat stootje nodig die me aan zet om iets te doen.

D: Dus dit zou je ook tegen iemand kunnen vertellen met wie je samen 
moet werken? Om je die push te geven?

M: Ja, zeker weten. Dat is voornamelijk de reden dat ik dacht om met jou 
twee dagen per week aan het afstuderen te werken, dan zijn er in ieder 
geval al twee van de vijf dagen dat ik echt iets doe. Die andere drie dagen 
zijn dan ook wel veel minder, daar moet ik een balans in vinden. Maar dat 
is lastig. Ik vind het sowieso lastig om te plannen en te weten wat ik ga 
doen in een bepaalde periode. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan en dat 
beheers ik ook niet. 

D: Maakt het thuis werken dat proces ook moeilijker?

M: Ja! Zeker weten, dat heb ik vooral gemerkt tijdens mij stage en mijn 
minor. Tijdens mijn minor was de lockdown en toen merkte ik dat ik veel 
minder voor elkaar kreeg omdat alles vanuit huis moest. Met mijn stage 
net zo goed, dat was tijdens de eerste twee maanden  op kantoor, dus dan 
ben je in de sfeer en kan je net zo goed denken: ik ga zitten en ga gewoon 
werken. Maar als je dat thuis moet doen is er veel te veel afleiding: dan 
ga ik gamen of tv kijken of achter mijn laptop andere dingen doen. Dat 
heb ik niet op kantoor. Daarom vind ik thuis werken ook helemaal niks. 

D: Minder verantwoordelijkheidsgevoel?

M: Ja … Denk het wel. Dan komt het allemaal veel later, op het moment 
dat het al te laat is voor mijn gevoel. 

D: Dat was het wel zo’n beetje, viel wel mee toch?

M: Ja, chill. 

bijlage 4.2
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D: Om nog langer de student uit te mogen hangen zeker.

T: Ohjazeker!

D: Wat vind je van de isolerende maatregelen? Denk aan de lockdown en 
de avondklok.

T: Dat vind ik verschrikkelijk.

D: Waarom?

T: Dat heeft met meerdere zaken te maken. Ik ben zelf een persoon 
die graag naar buiten gaat en graag sociaal contact heeft, die ik 
vooral kan onderhouden met offline contact. En ik werk in de horeca 
normaalgesproken en wil in de vrijetijdswereld gaan werken. Dus dat is 
bij elkaar allemaal niet mogelijk, dat raakt me dus wel. 

D: En in vergelijking met anderhalf jaar geleden, voel je je nu dan minder 
gelukkig?

T: Ik voelde me anderhalf jaar geleden een stuk gelukkiger dan dat ik me 
nu voel.
D: En komt dat omdat je nu dan niet meer kan werken?

T: Ja, omdat ik echt opgesloten zit op het moment. Ik voelde me wel twee 
maanden geleden nog slechter omdat ik toen met mijn scriptie bezig 
was. Dat zat wel aan me te vreten. Dat heb ik nu los kunnen laten omdat 
ik het gehaald heb. Dus dat is al een fijne overwinning. Want een scriptie 
doen vanuit je eigen kamertje is geen pretje, vind ik. Dus dat dat nu weer 
een beetje los is is wel fijn. 

D: Gaf het dan ook stress dat het vanaf een kleine kamer moest? 

T: Ja

D: Aanhoudende stress?

T: Jazekers, het was een surf evenement dat ik zou organiseren. Nou, om 
drie hoog in Breda een surf evenement te organiseren zonder dat je de 
surf sfeer, de surf mensen, en iedereen kan ontmoeten maar dat je dat 
op een kamer van 10 m2 moet doen dat helpt er niet bij. Dat zorgt wel 
voor stress ja. 

D: Dat kan ik me voorstellen. Je noemde net al een aantal gevolgen die 
de isolerende maatregelen op je leven hebben. Maar naast de gevolgen 
dat je niet naar buiten kan of werken, hebben de maatregelen nog een 
andere impact op je leven?

T: Hmmmm … nee dat niet echt. Het is vooral dat ik een redelijk extrovert 
persoon ben en dat niet kan uiten. Dat zorgt er vooral voor dat ik me op 
dit moment een stuk minder gelukkig voel. 

D: Dus je hebt ook wel feedback van andere mensen nodig? Nieuwe 
mensen?

T: Ja nieuwe mensen ontmoeten, kennis maken met het onbekende af 
en toe. Naar feestjes toe gaan waar je andere mensen kunt zien, nieuwe 
mensen kunt spreken. En met oude vrienden weer afspreken, want de 
regels zijn zo streng dat je je eigen vrienden amper kunt zien zonder ze 
te overtreden. Met een vriendengroep van 13 man is dat wel moeilijk, dan 
zie je elkaar soms ook een maand niet. 

D: Zijn er door de isolerende maatregelen momenten dat het wel eens 
even tegen zat? 

T: Wil je een voorbeeld?

D: Ja, hoe ziet zo’n situatie eruit?

T: Ja dat is een half jaar scriptie ervaren dat dramatisch was .. Om daar 
nou een momentopname van te pakken .. 

D: Het mag inderdaad ook een langere situatie zijn.

T: Dan zou ik dat als voorbeeld nemen. Dat begon opzich redelijk prima, 
totdat de maatregelen zo streng werden dat ik niet meer naar mijn stage 
kon. Omdat dat bedrijf dat ook niet wilde. Toen begon de hele heisa. Dat 
je thuis wakker wordt, waarom zou je motivatie krijgen uit zo’n situatie 
dat je al een jaar thuis zit. Dus kwam er een sleur waar je niet echt meer 
uit kwam. Je stond wel op, maar je wist niet echt waarom je nog op zou 
staan want je kon het op een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag, zondag ook doen. De hele week kon je dat riedeltje doen 
omdat er toch niks anders was om naar uit te kijken. 

D: En hoe reageerde je op die situaties? Of was dit je reactie? 

T: In eerste instantie kon ik het heel moeilijk hebben, je wilt het maar kan 
het niet. Ik had niet echt een oplossing hoe ik daarmee om moest gaan. 
Ik probeerde het wel af en toe.

D: Hoe reageerde je dat dan af?

T: Ben meer gaan hardlopen, ja wat ben ik gaan doen? Ja .. ik ben meer 
bier gaan drinken, meer alcohol ook. Wat in principe niet goed is. Ik ben 
ook meer challenges gaan doen, persoonlijke challenges. Waaronder 
vegan zijn, wat ik nu al drie maanden doe. Om mezelf toch te motiveren 
om mezelf uit te lokken nieuwe dingen te ervaren. Dat ben ik nu gaan 
doen. Hardloop challenge, vegan challenge, wat ik nog steeds graag doe. 

D: Daarin betrek je dan ook andere mensen?

bijlage 4.3
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D: Met wie heb ik hier het woord?

T: U spreekt met Tom Vogels, 24 jaar. Ben net afgestudeerd als Leisure 
Producer in het prachtige werkveld van de vrijetijdswereld, die op dit 
moment erg goed gaat… Dus ik werk als logistiek medewerker op dit 
moment. 

D: Hoe gaat het nu met je?

T: Ja wel goed. Rustige werkdag gehad, rustig weekend gehad. Net 
pasen geweest. 

D: Fijn om te horen. En in het algemeen?

T: In het algemeen gaat het ook goed, ik zit lekker in mijn vel op dit 
moment. Vooral omdat ik nu klaar ben met mijn studie en wat ik over 
een half jaartje met mijn master wil gaan doen.

D: Wat was dat ookalweer?

T: Dat zijn drie dingen, waar ik me nu voor heb ingeschreven. Maar de 
belangrijkste is: tourism & destination management. Dat gaat over 
toerisme en over duurzaamheid.

D: Dat is hier in Breda?

T: Ja! Buas.

D: En daar heb je zo te zien veel zin in.

T: Daar heb ik zeker heel veel zin in! 



T: Ja

D: Dat is dan een beetje een combinatie van oplossingen?  Je noemt 
hardlopen, afleiding zoeken in alcohol en challenges om uit je comfort 
zone te stappen?

T: Om toch een beetje uit die comfort zone te komen ja. Ik merkte dat 
meerdere mensen dat hadden. Dus toen ben ik in februari een hardloop 
challenge begonnen met meerdere mensen, het was de bedoeling om 
met vier mensen te gaan hardlopen: elke week zeggen hoe veel je wilt 
rennen en als je het niet doet moet je opdrukken. Maar er waren dus 
blijkbaar zo veel mensen die hetzelfde probleem hadden en uit de sleur 
wilden komen, dat die groep nu al uit meer dan 20 mensen bestaat. Dat 
zegt misschien al wel genoeg dat het op iedereen betrekking heeft. 

D: Absoluut, zou je dat dan toch als een beetje vrijheid kunnen 
omschrijven? Omdat je toch weer op zoek kunt naar het onbekende 
wat je eerder vertelde. 

T: Het gaf me wel de energie die ik in een half jaar niet heb gevoeld 
ja. Dat je ondanks dat alles via de app gaat toch wel een externe drive 
krijgt. 

D: Heb je het gevoel dat je die situaties heel bewust op deze manier aan 
pakt? Of doe je dat uit een automatisch systeem?

T: Ik zou willen zeggen automatisch, maar denk toch niet dat dat zo is. Ik 
heb gewoon echt een paar maanden met mezelf lopen strugglen, dat 
ik best ongelukkig was, en door die challenges met mezelf te doen en 
daar andere mensen bij te betrekken zorgde dat wel voor meer energie. 
Dus denk dat dat geen automatische is, maar dat dat iets is dat …  Nouja 
misschien is het wel automatisch, maar is dat iets dat in de loop van de 
maanden als oplossing heeft gewerkt.

D: Dus het zou een reactie kunnen zijn op een aanhoudende stress situatie 
bijvoorbeeld?

T: Ja 

D: Top, je beantwoord mijn volgende vraag al een beetje. Dat zou zijn of je 
van aanpak wisselt als het even tegen zit.

T: uhuh, ja dat doe ik wel.

D: En denk je dat de duur van de lockdown daar invloed op heeft? Op je 
aanpak?

T: Ja, want een oplossing die in de eerste maand werkte hoeft niet degene 
te zijn die je drie maanden later nog toe past. Je blijft jezelf ook wel 
ontwikkelen en de situatie wordt erger of iets soepeler. Je interesse verlies 
je op een gegeven moment ook wel weer. En dan moet je toch op zoek 
naar iets nieuws, dus ik ben langzaamaan weer gestopt met hardlopen 
en heb nu weer nieuwe energie gevonden voor longboarden. Heb ergens 
een tweedehands longboard gefixt en dan ga ik maar leren skaten. Op 
die manier pak je andere situaties op die een mogelijke oplossing kunnen 
bieden voor je … om jezelf te kunnen uiten.

D: Het zijn wel vergelijkbare aanpakken

T: Uiteindelijk wel ja

D: Heb je het idee dat deze aanpak voor de rest van je leven bruikbaar zal 
zijn, of heb je iets geleerd van de lockdown?

T: Hmmm heb ik iets geleerd uit deze lockdown? 

D: Of het je iets gebracht heeft.

T: ja, dat sip zijn niks voor mij is. Eenzaam is ook niks voor mij

D: Ja, maar je hebt het uiteindelijk wel op kunnen lossen met aanpakken 
die wel iets hebben bijgedragen in deze situatie

T: Ja nouja, wat ik heb geleerd tijdens de lockdown is om je online skills 
wat te verbeteren. 

D: Ben je zo online dan

T: Haha, ja ik ben meer online dan voor de lockdown dus je bent iets meer 
online bezig. Whatsapp, bellen. Facetimen niet … ik bedoel facetimen 
heel veel! Facebooken niet. Facetimen doe ik met iedereen. Ook om ff 
gezichten te zien. Om nou alleen mijn huisgenootje te zien, hartstikke 
gezellig maar, maar op een gegeven moment ben je dat gezicht ook 
weer beu haha.

D: Wil je verder nog iets kwijt?

T: Ik zit na te denken, maar er is toch heel weinig gebeurt. Dus nee, 
eigenlijk niet.

D: Top, dat was hem. Dankjewel!
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bijlage 9
vervolgvragen op vragenlijst - proof of concept

Sonny
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Dat mijn coping mechanisme confrontatie is.

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Dat ik mij meer ben gaan inzien welke overige coping mechanismen ik 
gebruik, en soms ook onbewust gebruik. 

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Ja absoluut! Hoewel dit bij iedereen individueel anders is. Er is geen 
goed of fout. 

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Omdat ik niet graag met dingen blijf zitten. Dat maakt mij soms 
dusdanig emotioneel dat ik moeilijker kan werken en/of niet fijn 
funcitoneer. Ben er dan te veel mee bezig. Als ik de confrontatie aanga 
erken ik het probleem waardoor je makkelijker gelijke grond vind en 
het sneller opgelost kan worden en ik (en de ander) er minder lange tijd 
mee zit.

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Wegstoppen of negeren van problemen maakt het voor jezelf en de 
ander dubbel zo moeilijk. Zodra je iets erkent en eerlijk bent naar wat 
jij fout hebt gedaan, ongeacht wat de ander fout heeft gedaan, zul je er 
altijd sneller en beter uit komen.

Pieter
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Je onderzoekt de aanwezigheid van verschillende persoonlijkheids- 
kenmerken rondom coping mechanismen  gedragspatronen tijdens (en 
buiten?) de lockdown.

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Weinig invloed tot dusver, maar ik vond de uitkomst opvallend. Hoewel 
mijn score enigszins gematigd verdeeld was over de categorieen, kwam 
er bij, we noemen het maar even ‘de aanpakker’, de hoogste score. Dat is 
niet perse shockerend maar heb ik niet eerder bij stilgestaan.

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken? 
Ja, hoewel ik bij mijn naasten denk ik wel kan peilen wat ze zouden doen.

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Zeker niet altijd goed, mijn brein uitzetten gaat soms moeizaam. Soms 
heb ik ook een tekort aan geduld als het om eigen problemen gaat, dan 
krop ik ze op want dat is sneller. Maar in een situatie (bijvoorbeeld een 
baan) zitten waar ik ongelukkig van wordt daar doe ik niet aan, dan moet 
er gewoon actie ondernomen worden. Ik kan mezelf soms ongelukkig 
maken maar als het externe factoren zijn dan doe ik er wat aan.

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Dingen relativeren en realiseren dat wij (althans de meesten mensen om 
mij heen) het echt wel goed hebben. Als er iets mis is, wees dan niet bang 
om aan te kloppen bij naasten. Oprechte interesse is iets dat ik graag meer 
zie though. Mensen zijn soms zo met zichzelf bezig dat ze wat minder 
leuk worden. 

Koen
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?

Heel eerlijk? … te weinig denk ik. Maar ik moet wel zeggen dat de 
uitkomst wel in mijn lijn van verwachtingen lag. Ik ben vrij direct en ga 
vaak dingen niet uit de weg omdat mijn ervaring leert dat dat alleen 
maar langer gevolgen gaat hebben. Ik ben wel iemand die veel relativeert 
en dat is wel belangrijk anders raak je constant verstrikt in discussies en 
confrontaties en creëer je een ‘welles-nietes’ spelletje. Je moet goed 
kunnen reflecteren op jezelf en dat kost heel veel tijd en moeite, maar als 
je dat kan dan is het veel makkelijker om zaken aan te pakken dan uit de 
weg te gaan.

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Niet zoveel, ik ben vanuit mijn studie veel bezig geweest met dit 
onderwerp, dus ik weet ook van mezelf goed hoe ik met verschillende 
situaties om ga. Natuurlijk is dat niet altijd hetzelfde, maar over het 
algemeen was de uitkomst van de lijst goed.

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Ja en nee, ik ben ervan overtuigd dat ik zeker kan leren van andere en 
hoe sommige situaties misschien anders of beter zouden zijn uitgepakt. 
Maar ik denk dat iedereen zijn eigen proces heeft en dit ook hierin uit. 
Uiteindelijk denk ik dat het wel interessant is om andere inzichten te 
krijgen over hoe anderen er mee omgaan alleen dat het niet zo moet zijn 
dat je dit kopieert. Het is wel goed om perspectief te bieden. 

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Mijn aanpak werkt goed omdat ik zaken uit de weg werk en zorg dat 
het daarna niet terug komt cirkelen als een boemerang. Zie het als een 
agenda met huiswerk dat je constant uitstelt, uiteindelijk hoopt het op 
en is de ervaring nog vervelender en zo ook het resultaat. Het geeft dus 
rust en afsluiting in mijn hoofd. Het nadeel is dat het voor mensen nogal 
confronterend kan zijn en de lijn heel dun is tussen een goede oplossing 
en een escalatie. Ik ben heel zorgvuldig met mijn communicatie om 
te zorgen dat zaken niet escaleren maar voor andere kan dit zakelijk of 
emotieloos overkomen en het idee geven dat ik niet betrokken ben.

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Zorg dat je voor jezelf duidelijkheid wat je uit een situatie, groot of klein, 
wil halen. Bepaal of de gevolgen nadelig zijn of dat het eigenlijk niet 
uitmaakt. Maar denk vooral na over wat jou rust geeft in de situatie. En 
het belangrijkste, heb geen spijt van de keuze, pieker er niet over maar 
reflecteer en leer. Dit is een kostbare en lang proces, maar uiteindelijk 
moet je zorgen dat jij zo met een situatie omgaat dat jij er vervelend 
gevoel aan overhoud, zonder egoïstisch te zijn (dat is heel belangrijk). 
Uiteindelijk werken oprechtheid, een kritische blik en reflectie het best 
voor mij.
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Clara
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Ik heb onthouden dat ik na het maken van de vragenlijst al een 
vermoeden had van mijn copingstijl. Daarnaast ben ik bewuster 
geworden van de manieren hoe je kan reageren op een situatie. 

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven? 
Als ik weer een soortgelijke situaties kwam ben ik bewuster gaan kijken 
naar hoe ik daarop reageer. Ik zoek inderdaad veel contact met andere 
mensen om erover te praten. 

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken? 
Ja. Maar ook met dezelfde copingstijl. Ik ben benieuwd of je 1 copingstijl 
ook weer op verschillende manieren kan oppakken. Of dat je een 
combinatie hebt van bepaalde copingstijlen. 

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Mijn aanpak werkt wel. Maar het is belangrijk om mijn eigen beslissingen 
te nemen en niet naar iemand toe te gaan alsof iemand mij dan maar 
moet ‘redden’. Teveel hulp kan ook weer averechts werken. Maar over 
het algemeen lucht het bij mij wel op als ik het deel met iemand. 

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Probeer er over te praten bij problemen waarbij dat kan. Uit op deze 
manier je frustratie. Doe dat bij mensen die een luisterend oor zijn. Doe 
dit niet bij teveel mensen, zeker als t een oplosbaar probleem is. Iedereen 
wil je helpen en dit kan juist ervoor zorgen dat je je eigen intuïtie niet 
meer kan volgen. Zoek hier een balans in.

Liselotte
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Vooral de verschillende coping mechanismen die er bij mij uitkwamen 
zijn me bijgebleven. Ik merk dat ik ze beter kan herkennen omdat ik 
nu weet hoe ik met bepaalde situaties om ga. Ook herken ik de coping 
mechanismen bij anderen, door hoe zij met bepaalde situaties omgaan.

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Ik kan niet per se zeggen dat het een bepaalde invloed heeft gehad als in 
dat het mijn omgang met mijn coping mechanisme niks heeft veranderd. 
Ik praat nog steeds niet graag over dingen die niet goed gaan, maar ik 
herken wel mijn gedrag en weet het een soort van naampje te geven. 
Hierdoor kan ik wel beter afstand nemen van de situatie.

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Jazeker, vooral omdat het me nu meer opvalt hoe anderen met zulke 
situaties omgaan.

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Voor mij werkt deze aanpak op dit moment overwegend goed, alleen 
denk ik dat als er echt een keer iets groters aan de hand is het beter zou 
zijn om een andere aanpak te gebruiken. Uiteindelijk helpt het gewoon 
heel erg om over dingen te praten in plaats van alles maar aan de kant te 
zetten en dicht te klappen. Door te praten krijg je juist een soort steun en 
andere kijk op jouw situatie. Ik denk ook dat ik door niet te praten kleine 
dingen veel groter maak dan ze eigenlijk zijn, iemand anders kan juist 
door een meer neutrale blik een soort grip krijgen op situaties en hulp 
bieden.

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Te veel praten haha. Bijvoorbeeld nu ik op zoek ben naar werk, merk ik 
dat ik van iedereen zoveel verschillende meningen en tips krijg, wat aan 
de ene kant heel fijn is maar aan de andere kant ook doodvermoeiend 
kan zijn. 

Michelle
1.Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Dat ik meerde copingsmechanismen hanteer/ gebruik van maak. Ook 
dat ik gemiddeld hoger zat dan andere deelnemers. 

2.Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Ben meer na gaan denken waarom ik welke copingsmechanismen 
gebruik, dit was iets waar ik zelf moeilijk uit kwam. Misschien iets om 
met mijn praktijkondersteuner over te praten. 

3.Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Ja, de key lijkt om er een balans in te vinden, dus ik ben benieuwd hoe 
anderen dit doen. En of er wel één “gezonde” manier is om met dingen 
om te gaan. 

4.Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Het heeft mij wel uit een depressie geslepen in 2018, en sindsdien voel ik me 
beter. Nu was covid een tegenslag, maar door de copingsmechanismen 
die ik met depressie mezelf heb aangeleerd, lukte dit juist misschien 
beter. 

5.Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Krop niet te veel op, als je het niet wilt delen met iemand, schrijf het dan 
op. Zorg dat je zelf even afstand kan nemen van slechte gedachtes die 
je in een spiraal brengen, op welke manier dan ook. Het wegstoppen is 
dan niet de juiste oplossing, juist toelaten dat het er mag zijn, maar dat je 
er niet dood aan gaat. Dit laatste bewijs je door er afstand van te nemen 
maar het wel te erkennen dat het gebeurt.
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vervolgvragen op vragenlijst - proof of concept

Eva
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Het is mij bijgebleven dat ik erg relaxed kan omgaan met bepaalde 
situaties. De lijst was uitgebreid en aan het eind was er een mooi 
overzicht waarin de verschillende eigenschappen tegenover elkaar 
stonden. 

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er na niet meer erg heb stilgestaan bij de 
uitkomst. Misschien dat ik van binnen wist wat de uitkomst ging zijn, 
waardoor ik er minder bij stil sta

3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Eigenlijk wel ja! Als je weet hoe anderen situaties aanpakken, kan je zelf 
meer inleven in bepaalde situaties. Iedereen reageert anders tenslotte

4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Ik kan rustig blijven, waardoor dat voor anderen ook rust kan geven. 
Soms kan het ook overkomen als laks misschien? 

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Ik denk dat ieder op een eigen manier reageert, wat juist goed is. Als 
iedereen hetzelfde zou handelen in bepaalde situaties, zou dat alleen 
maar botsen

Pim
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Dat ik het meest neig naar een optimistische manier van het verwerken 
van- en omgaan met dingen. 
Maar dat je ook merkt dat de verschillende stellingen over verschillende 
situaties kunnen gaan. Waardoor ik denk dat je misschien niet 1 coping 
mechanism kan hebben? 

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks 
leven?
Door de vragenlijst creëer je een bewustwording rond je coping 
mechanism waardoor je deze in je dagelijkse leven gaat herkennen. 
Daarnaast zorgt die bewustwording er ook voor dat, wanneer je even 
niet weet hoe je ergens mee om moet gaan, je terug kan vallen op die 
gevonden coping mechanism. 
3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Zeker, door ervaringen van anderen te horen of zien zorg je ervoor dat je 
grip krijgt op de meerdere manieren die er zijn om een probleem aan te 
pakken. 
4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
De optimistische aanpak werkt goed omdat het ervoor zorgt dat je door 
kan blijven gaan en het beste van een situatie maakt. Soms is het wel een 
aanpak waarmee je conflict uit te weg gaat, terwijl conflict soms juist de 
beste manier is om iets in de toekomst anders te doen. 
5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Ik denk beide, van beide kan je leren. Daarnaast kunnen sommige dingen 
die voor jou niet werken, voor anderen juist wel werken. Misschien schrik 
je mensen af als je iets labelt als dat het niet werkt. Als dat voor sommigen 
wel werkt.

Samuel
1. Wat heb je onthouden na het maken van de vragenlijst?
Dat ik veel opzoek ben naar afleiding in mijn leven.

2. Wat heeft de uitkomst van de vragenlijst voor invloed gehad op je dagelijks leven?  
Het heeft me bewuster gemaakt over me gedrag en wat voor patronen 
ik in mijn leven heb ontwikkeld. Ik heb hier verder geen actie uit 
ondernomen.
 
3. Ben je benieuwd hoe anderen bepaalde situaties aanpakken?
Hier ben ik benieuwd naar.
 
4. Waarom werkt jouw aanpak goed of waarom juist niet?
Ik vind mijn aanpak nog goed nog niet goed.

5. Zou je een anders iets willen meegeven wat wel of juist niet werkt?
Wat niet werkt is als een kip zonder kop van route wijzigen in je 
zelfontwikkeling. Dan weer a, dan weer b, dan weer c. Het is een hele 
ineffectieve manier om te groeien



bijlage 10
resultaten Probe - Liselotte



bijlage 11
resultaten Probe - Clara

bijlage 12
resultaten Probe - Michelle
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resultaten Probe - Olivier



bijlage 14
resultaten Probe - Boyd

bijlage 15
resultaten Probe - Koen



De kunst van het vermijden
De kunst begon al vanaf het moment dat ik de opdracht van Daan voor 
me zag liggen. Ik wilde er na twee dagen aan gaan beginnen, maar had 
besloten dat een potje FIFA’21 en een biertje met mijn huisgenoot op 
dat moment gezelliger was en schoof de opdracht voor me uit. Daar 
begon het bijtende gevoel van verantwoordelijkheid dat je de hele week 
achtervolgt, zo diep mogelijk wegstopt in je hersenen om er niet aan te 
hoeven denken. En het lukte. Tot het moment dat je een appje van Daan 
krijgt. Hoe gaat het met de opdracht? Hartslag slaat een keer over en het 
schuldgevoel neemt zijn entree. Fack, hoe kan ik zo’n slechte vriend zijn 
en hem niet helpen met zijn scriptie. Tja, je bent aan het rijden in een 
auto, hebt nog een belangrijke afspraak in de avond en kan er die dag 
dus niet meer aan werken. Dan maar de volgende dag….

1. 9 mei
Twee maanden geleden heb ik me ingeschreven voor twee masters. 
Hiervan moet ik opdrachten maken. Ook moet ik een interview doen. 
Dat zijn twee belangrijke dingen die moeten gebeuren en hiervan ben 
ik me heel bewust dat als ik het niet doe, ik sowieso niet de master kan 
doen. Vorige week en deze week heb ik een mailtje gekregen van de 
hogescholen om de opdrachten te gaan maken. Ik zie het mailtje, ik 
neem het in me op, voel me er kut over dat ik het nog niet heb gedaan, 
klik het mailtje weg en houdt me bezig met iets anders. Ik voel me kut 
over het feit dat ik er niets aan doe en ben bang dat ik faal omdat de 
studie in het Engels is en mijn Engels niet mijn beste vak is geweest 
vroeger. Wat ik merk aan mezelf is dat ik het er niet met mensen over ga 
hebben, dat wanneer het wel gebeurd ik er luchtig over praat en dat ik 
in mezelf goed praat dat het wel goed komt. Terwijl ik met een lichtelijk 
bijtend schuldgevoel bij mezelf rondloop en er niets aan doe. 

2. 11 mei
Op de laatste dag van het werken als bezorger vermijd ik de 
verantwoordelijkheid van het werken. Ik trok het niet meer. Chagrijnig 
in de bus zat ik me een weg naar buiten te bedenken. Ik heb er eentje 
gevonden, ik moet naar de tandarts. Ik app de baas, zeg dat ik het 
vergeten was maar het wel echt moet gebeuren. Hij stemt mee in en ik 
peer hem. Ik ben er niet trots op, maar kon het niet meer aan. 

3. 14 mei
Ik ben bezig bij een nieuwe baan als floormanager in een café. Ik doe 
werk wat ik ontzettend leuk vind en krijg daarbinnen vertrouwen van 
de eigenaren. Voor het eerst in een halfjaar heb ik het gevoel dat ik de 
verantwoordelijkheid wil hebben en het niet wil vermijden. Het is een 
gevoel van enthousiasme en euforie die overheerst. Het moment dat je 
voor het slapen gaan van je eerste werkdag niet kan slapen omdat je zo 
opgelaten bent en niet vol met schuldgevoel zit met handelingen die je 
vermijdt. Dit wil ik meer en vaker hebben!
Mijn uitvluchten om iets te vermijden zoek ik altijd in gezelligheid, 
interactie met mensen en het drinken van alcohol. Terwijl ik dit aan het 
doen ben maak ik een prognose. Hoelang zal ik er ongeveer mee bezig 
zijn en tot wanneer kan ik dit uitstellen. De factor van urgentie heeft 
weinig invloed op de uit te voeren handelingen. Dit zorgt ervoor dat 
mijn uitgestelde taken niet altijd even goed doe. Ik heb langer nodig om 
ergens mee bezig te zijn dan gedacht, maar heb geen extra tijd, of ik 
moet uiteindelijk mensen of mezelf teleurstellen. Dat is hetgeen dat mij 
het meest angstig maakt. Hierdoor neem ik de opdrachten aan, terwijl 
ik er misschien helemaal geen zin in heb of tijd voor heb. Zo ontstaat er 
een visuele cirkel waarbij het leven er niet altijd makkelijker en rustiger 
op wordt. Omdat ik ook nogal chaotisch en ongepland te werk ga, heb je 
een script gekregen van een eerste klas vermijder. 

bijlage 16
resultaten Probe - Tom




