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Middels dit afstudeerproject begeef ik me, als 
ontwerper, binnen een specifiek interesseveld, 
hetwelk mij de afgelopen jaren in het bijzonder heeft 
bezig gehouden. Dit interesseveld is psychologie, 
respectievelijk therapie. Tijdens mijn bachelor 
Communication & Multimedia Design (hierna: 
CMD) heb ik mijzelf steeds beter leren kennen en 
ontplooit als ontwerper, met eigen interesses en 
werkwijzen, bij welke ik mezelf prettig voel. 

Met het oogmerk me verder te kunnen verdiepen in 
mijn interesse voor de wereld van de psychologie 
en therapie, staat mijn afstuderen geheel in dit 
kader. De observatie dat steeds meer jongeren 
therapie volgen of naar een psycholoog gaan, 
draagt bij aan de keuze voor het theoretische kader 
van dit afstudeerproject. Dit verbaasde me omdat, 
binnen mijn eigen referentiekader, een psycholoog 
bestemt was voor oudere mensen, of mensen die 
‘oud’ trauma hebben te verwerken. 

Gecombineerd met mijn liefde voor muziek en film, 
ben ik gelijk gaan denken aan hoe ik een bijdrage  
zou kunnen leveren aan de bovenstaande kwestie, 
c.q. een oplossing, dan wel de problematiek 
aankaarten. Mijn afstudeeronderzoek (zie Bijlage 1) 
pakte dit allicht iets te snel aan, bij wijze van te snel 
te zijn gericht op een eindproduct. Dit maakte de 
hoofdvraag te suggestief. Met deze gedachte in het 
achterhoofd, is dit afstudeerproject ‘from scratch’. 
Nieuw onderzoek, vernieuwde vragen. Derhalve 
is in het onderzoeksplan (zie Bijlage 2)een nieuwe 
vraag geformuleerd en  verder uitgewerkt tot ‘Proof 
of Concept’. 
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Dit  project komt aldus voort uit een eigen observatie, 
tevens komt dit onderwerp vaker aan bod door de snelle 
groei ervan; identiteitsproblemen onder jongeren die 
resulteren in therapie.

Afgelopen jaar heb ik van veel vrienden en 
leeftijdsgenoten vernomen dat zij worden behandeld 
door een psycholoog, wanneer ik daar langer over na 
ging denken hoe meer zorgen ik me ging maken. Een 
psycholoog was in mijn ogen altijd iets waar jongeren 
bijna nooit naar toe zouden gaan, dat is iets voor als je 
volwassen bent en veel meer zorgen aan je hoofd hebt, 
dacht ik altijd. Het tegendeel blijkt, meer dan de helft van 
de jongeren (in Nederland) gaat naar een psycholoog of 
heeft deze al bezocht.
Ik vroeg mij dan ook af; “Hoe kan het dat zoveel jongeren 
naar een psycholoog gaan?”
De grote boosdoener blijkt stress. Stress is er in vele 
vormen, met het oog op inkadering van mijn onderzoek 
heb ik gekozen om te focussen op één soort, namelijk; 
stress door prestatiedruk. Het gevoel van languishing, 
gebrek aan motivatie, simultaan een gevoel van moeten 
presteren, hetgeen een direct gevolg is van de covid-19 
pandemie en de daarbij ingevoerde lockdown. Het is 
tegenwoordig niet alleen maar moeten presteren op school 
maar ook voor; social media, je ouders en je vrienden. 
Dit allemaal om aan het ‘perfecte plaatje’ te voldoen. Bij 
veel jongeren worden al deze verwachtingen te groot en 
resulteren al op jonge leeftijd in stress die zich fysiek dan 
wel geestelijk uiten.  
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Wanneer ik aan een psycholoog dacht dan zag ik gelijk 
het clichébeeld voor me van een psycholoog met de 
bekende inktvlekkenmethode (de Rorschachtest). Na 
nader onderzoek bleek er veel kritiek te zijn op deze 
test, toch vond ik de essentie van de test fascinerend en 
het bleef in mijn hoofd zitten. Ik heb gekeken waar de 
‘fouten’ liggen binnen dat ontwerp/uitvoering en ben dan 
ook een herontwerp hierop gaan maken. De kritiek op de 
methode komt vooral omdat mensen iets in de vlekken 
zien vanuit perceptie, e.g. wanneer iemand in de vlekken 
een ezel ziet mag je niet de medische conclusie trekken 
dat de cliënt in kwestie depressief is. De test werkt alleen 
wanneer mensen hun interpretatievermogen gebruiken 
en het op zichzelf kunnen betrekken.
Door het onderzoeken van andere ontwerpers en 
kunstenaars heb ik gekeken hoe zei werken met 
interpretatie en het onderbewustzijn.
Met dit project wil ik jongeren bewuster maken van het 
belang van het onderbewuste, i.e. jezelf niet wegdrukken 
maar juist openstellen. Stress zorgt voor een onbalans in 
communicatie tussen het bewustzijn en onderbewustzijn. 
Door jezelf open te stellen en het gesprek aan te gaan met 
jezelf kan deze balans worden behouden of teruggehaald.

In dit eindproject genaamd; YATO. (You Are That 
Object) ben ik een oplossing gaan ontwerpen vanuit 
mijn drie grootste passies: Muziek, film en kunst. D.m.v.  
abstracte (Muziek) video’s laat ik je, als deelnemer 
van de installatie, je onderbewuste gedachtes op papier 
zetten door middel van ‘storytelling’ en interpretatie. 
De installatie wil ik op middelbare scholen toepassen 
om jongeren te leren omgaan met onderbewuste stress 
en ze het belang hiervan laat inzien voordat ze naar 
hun vervolgstudie gaan en met meer stress factoren in 
aanmerking zullen komen.
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Tijdens mijn project ben ik in contact gekomen met Luuc 
Smit van de post-hbo opleidingscursus ‘Begeleiden 
bij rouw en verlies’ aangeboden door de Hogeschool 
Zeeland. Mijn eerste prototype wordt daar in de cursus 
gebruikt om professionals uit het werkveld op te leiden 
tot deskundige begeleiders op het gebied van verlies- en 
rouwproblematiek. Na mijn afstuderen ga ik verder met 
het doorontwikkelen voor deze cursus en externe partners, 
maar binnen dit eindproject is de keuze gemaakt om bij 
mijn eigen doelgroep jongeren te blijven en hiervoor te 
ontwerpen.
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“De zoektocht naar identiteit is voor elke jongere een 
opgave, en die opgave is er in de huidige samenleving 
zeker niet makkelijker op geworden. Door de 
individualisering en de vervaging van tradities wordt 
vandaag meer dan ooit verwacht om zelf vorm te geven 
aan het leven.”1 

Je eigen identiteit vormen lijkt iets te zijn wat vanzelf 
gaat of vanzelfsprekend is. In zekere zin vorm je altijd 
een eigen identiteit. Het in goede banen leiden lijkt 
heden dag echter lastiger dan decennia ervoor. Een 
hoofdfactor daarvan is voornamelijk: toenemende 
stress door een steeds hoger wordende prestatiedruk 
voor jongeren. De pandemie in het bijzonder zorgt 
voor meer stress, waarbij meer dan de helft van alle 
jongeren in Nederland mentale klachten ondervindt 
(ook wel omschreven als “een uitzichtloos gevoel”2 
i.e. “languishing”3). De identiteitsvorming van 
jongeren wordt door de pandemie als het waren op 
pauze gezet, hetgeen voor veel van hen al en stressvol 
en kwetsbaar jaar is geweest. Met die gedachte, wil ik 
met mijn eindwerk het belang van identiteitsvorming 
bij jongeren aankaarten, met het dien verstande dat 
stress, prestatiedruk met een gebrek aan motivatie, 
met andere woorden ‘languishing’, een groot aandeel 
hebben in de verstoring hiervan. 
 

1 Expoo expertisecentrum opvoedingsondersteuning, Radicaliser-
ing, 
Radicalisering en identiteitsontwikkeling, (z.d.), https://www.expoo.be/radi-
calisering-en-de-identiteitsontwikkeling-van-jongeren
2 RTLNieuws, Moe, moedeloos, de rek is eruit – jongeren kunnen 
lockdown niet meer aan, (25 februari 2021), https://www.rtlnieuws.nl/nieu-
ws/nederland/artikel/5216150/lockdown-psycholoog-jongeren-gijs-cop-
pens-andrea-evers-derde-golf 
3 Grant, A. (2021). ‘There’s a Name for the Blah You’re Feeling: It’s Called 
Languishing, The neglected middle child of mental health can dull your mo-
tivation and focus — and it may be the dominant emotion of 2021. In New 
York Times May 5 2021 14.
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Hoe kunnen identiteitsproblemen bij 
jongeren worden verholpen dan wel 
voorkomen in een voorstadium van 

therapie?

HOofdVraag
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Waaruit bestaan Identiteitsproblemen?

Waarom gaan jongeren sneller naar een psycholoog of 
in therapie?

Hoe kan ik stress verminderen?

Hoe creëer ik een moment van zelfbezinning?

Welke vorm van muziek is relevant?

In welke vorm is het ontwerp inzetbaar?

Hoe kan ik het belang van onderbewuste stress 
aankaarten?

16.

DeelVragen
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DE IDENTITEITSCRISIS*

Het onstaan van identiteisproblemen kan afhankelijk 
zijn van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld 
aan perfectionisme, een negatief zelfbeeld, twijfel en 
overpeinzingen1. Een overkoepelende factor is stress. 
Derhalve is het theoretisch kader van mijn onderzoek 
afgebakend op stress in verschillende vormen Het 
in goede banen leiden van de identiteitsvorming 
onder jongeren begint dan ook bij het verlagen van 
stressfactoren of deze beter te leren controleren.
 
Een verlaging van (keuze)stress en een verhoging van 
aandacht of focus op innerlijke processen of emoties 
kan een aanzet zijn tot het beter  begrijpen van de 
eigen identiteit, respectievelijk het vormen van een 
eigen identiteit. 
Stress kan je dus afremmen door middel van 
zelfontplooiing, hetgeen cruciaal is in de leeftijdsklasse 
(18-25 jaar) waar de meeste jongeren kampen met 
stress-problematiek.2

*“Crisis verwijst naar een periode van 
exploratie, beslissingen en keuzes leren 

nemen betreffende inhoudelijke gebieden 
die verband houden met de persoonlijke 

identiteit”3

4 Appelo, M., & Korrelboom, K. (2006). Leven met identiteitsprob-
lemen/druk 1 (Vol. 26). Bohn Stafleu van Loghum. 162. - 163.
5 J. Kreule (2019), Deze zes tips geven jongeren met stress elkaar, 
https://www.ad.nl/gezond/deze-zes-tips-geven-jongeren-met-stress-el-
kaar~a9492657/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
6 Driel, R. V. (2010). Jongeren op zoek naar hulp:(psychische) prob-
lemen van jongeren in emails (Bachelor’s thesis).
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Hoe kan ik zorgen dat jongeren weer meer naar 
hun innerlijk gaan luisteren, zich niet laten leiden 
door alle stressfactoren om hen heen, maar juist 
zichzelf, voor een aanzienlijk deel, laten leiden door 
emotie en hun innerlijke belangen laten gelden? 

20.
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STRESS ONDER JONGEREN
Er is de laatste tijd in verband met het Covid-19 virus 
veel te doen om jongeren die kampen met stress. De 
afgelopen jaren is er dan ook een sterke stijging te 
zien waarbij 1/3  zegt dagelijks stress te hebben en  ¼  
vermeent burn-out klachten te hebben1. Dit is allezins 
zorgwekkend. Echter, het is niet verassend als ik na ga 
dat in mijn directe omgeving het zelfde geluid te horen is. 
Veel leeftijdsgenoten gaan dan ook naar een psycholoog. 
Welke veranderingen zorgen ervoor dat deze toename 
zo fors is, en waar bestaan deze veranderingen uit?

PRESTATIEDRUK
Onder studenten is de laatste jaren een toename te 
zien van depressies, angst- en stemmingsstoornissen, 
suïcidegedachten en burn-outs. Deze klachten 
kunnen onder andere herleid worden uit stress, mede 
veroorzaakt door de toenemende prestatiedruk. 2

De druk om te presteren ligt steeds hoger bij jongeren, 
niet alleen de druk om te presteren op school, maar ook 
de sociale druk om te presteren ligt steeds hoger. Er 
wordt van je verwacht dat je hoog presteert, om aan dat 
‘perfecte’ plaatje te voldoen, of je hebt in ieder geval 
dit gevoel. Sociale media speelt daar een aanzienlijke 
rol in, op social media wordt meestal een eenzijdig 
beeld geschetst waarin iedereen het naar zijn zin heeft 
en leuke dingen doet. Dit leidt bij veel mensen tot het 
gevoel ook aan dit ideaalbeeld te moeten voldoen 
en een (nog) interessant(er) leven te moeten leiden.3

7 Up-degroeipraktijk, Stress onder jongeren, https://www.up-degroe-
ipraktijk.nl/stress-onder-jongeren/
8 Francken, E. S. (2019). De rol van prestatiedruk bij stress onder 
studenten (Doctoral dissertation, Saxion).
9 Wijzijnmind, Prestatiedruk, https://wijzijnmind.nl/psychis-
che-klachten/psychipedia/prestatiedruk

7

8

9



22.

KRACHTENVELD STRESSGERELATEERDE FACTOREN VANUIT 
HET PERSPECTIEF VAN JONGEREN 1 

10 Schoemaker, C., Kleinjan, M., Van der Borg, W., 
Busch, M., Muntinga, M., Nuijen, J., & Dedding, C. (2019). 
Mentale gezondheid van jongeren: enkele cijfers en ervarin-
gen.

10
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Al deze factoren maken het er aldus niet makkelijker 
op om te focussen op je eigen identiteits vorming.  
Velen proberen aan een bepaald beeld te voldoen wat 
niet vanuit henzelf komt, maar van externe factoren. 
Dit alles laat de druk op de stressketel als maar 
stijgen totdat deze uiteindelijk uitbarst en het echt 
niet meer gaat. Als ik kijk naar de jongeren van nu, 
wordt er via allerlei verschillende wegen een groot 
verwachtingsbeeld opgelegd en wordt er als het ware 
een eis gesteld om aan gigantisch veel verwachtingen te 
voldoen. Jongeren luisteren niet goed genoeg naar hun 
innerlijke emoties. Diep van binnen weet eenieder echt 
wel wat hij of zij wilt, maar het daadwerkelijk uiten is 
een ander verhaal. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar 
de studieschuld van studenten, is dit bij velen opgelopen 
tot een stressvol hoog bedrag. Daarom durven veel 
jongeren niet eens te kijken en stellen het stress 
gevoel uit naar een later moment in hun levensfase.1

Wanneer ik aan mijn ouders vroeg of zij ook vroeger 
(in hun twintigerjaren) vormen van stress ervaarden, 
vertelde ze me volmondig dat het vroeger een stuk 
minder was; “Vroeger waren wij alleen bezig met werk 
zoeken en een huis. Er was ook veel minder keuze in 
het leven, wij hadden keuzes uit een tiental studies en 
er was niet zoiets als social media wat een overvloed 
geeft aan druk; kijk maar hoe goed iedereen het heeft 
daar. Nu is het goed dat er tegenwoordig zoveel keus 
en aanbod is, maar het is wel een moeilijke kwestie 
voor jongeren om niet op alles tegelijk te focussen.”   

11 IJntema, M. (2016). De beste studiecoach vind je in de appstore: 
een onderzoek naar bestaande apps die ondersteunen bij uitstelgedrag in het 
hoger onderwijs (Master’s thesis, University of Twente). 5.- 6.
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Twee jaar terug heb ik ook een vorm van prestatiedruk 
ervaren; ik wilde  dolgraag alles kunnen en zeg vaak 
‘ja’ op opdrachten en interesses die mij iets te bieden 
hebben (om zo aan het ‘perfecte’ plaatje te voldoen). 
Dit resulteerde in een tijd van stress, waarbij ik 
een eigen onderneming starten, fulltime werkte als 
muzikant, nog een tijd parttime werkte voor mijn oude 
stage en lessen/workshops gaf aan  jonge muzikanten. 
Naast al deze werkzaamheden moest ik ook nog 
presteren op school en dat lukte simpelweg niet. Met 
die gedachte heb ik toen dus school een jaar ‘stop 
gezet’ voor een jaar van zelfbezinning en reflectie; wat 
wil ik?  Waar liggen mijn  proriteiten in het leven?

Voor mij was het een jaar waar ik veel aan 
mezelf heb kunnen werken, hierdoor ging de 
druk eraf en heb ik mijzelf beter leren kennen en 
de doelen in mijn leven beter kunnen plaatsen. 
Hiermee ging de druk van de stressketel . 
 

Aandachtsvelden:

- Prestatiedruk = Stress
- Zelfbezinning
- Reflecteren , aandacht op emotie
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DE PSYCHOLOOG
Waarom gaan zo veel jongeren tegenwoordig naar een 
psycholoog? Uit onderzoek onder jongeren (tussen 
de 18 en 34) blijkt dat 75 procent van de jongeren 
overweegt om naar een psycholoog te gaan, waarvan 
63 procent ook daadwerkelijk een psycholoog bezocht. 
Dit alles komt voornamelijk voor uit stressfactoren 
zoals: werkdruk, de druk van het sociale leven of de 
combinatie daarvan.1 Het fenomeen van languishing 
zal deze cijfer geenszins verbeteren. 

Het raadplegen van het artikel van J. Wings heeft mij in 
het bijzonder beter doen begrijpen hoe een psycholoog 
of therapeut te werk gaat en heeft mij inzicht gegeven 
in zijn of haar denkproces naar de cliënt2. Wanneer je 
naar een psycholoog gaat wil je ergens mee stoppen, 
een denkpatroon aanpassen of ergens van af stappen. 
We willen vaak kortstondig succes of geluk proeven,  
waardoor we als mens op korte termijn heel veel willen 
presteren, dit levert veel stress en druk op. “Neem 
daarom eens echt tijd voor jezelf. Investeer in jezelf 
door met behulp van dit boek eens stil te staan bij een 
aantal belangrijke zaken zoals:
-WIE ben ik?
-WAT wil ik met mijn leven en wat moet er eventueel 
veranderen?
-HOE kan ik dat realiseren?”2

12 dokterbosman.nl (2017), Stress, 75 procent jongeren overweegt 
naar een psycholoog te gaan., https://dokterbosman.nl/stress-75-procent-jon-
geren-overweegt-psycholoog/
13 Wings, J. (2009). Stop!: Tien gesprekken met je psycholoog. Bohn 
Stafleu van Loghum.
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Het interessante aan dit boek vond ik dat het met een 
“Tone of voice” wordt geschreven die je wilt duidelijk 
maken dat je het eerst bij jezelf moet zoeken. Als dit 
dan echt niet lukt, dan pas moet je het pad naar de 
psycholoog bewandelen. Letterlijk door bijvoorbeeld 
eens op te schrijven hoe je zou kunnen stoppen met 
piekeren over stressvolle situaties en/of gebeurtenissen, 
kun je voor jezelf al beter het probleem kaderen en 
leren begrijpen waar het vandaan komt.

Veel jongeren ervaren druk en stress, waardoor veel 
van hen naar een psycholoog gaan, dat is een feit. Met 
het maken van dit onderzoek zou ik liegen als ik niet 
vermeld dat ik soms ook mijn persoonlijke twijfels 
kan hebben bij het grote aantal jongeren die naar een 
psycholoog gaat. Zijn jongeren niet te makkelijk in 
deze keuze? De stress staat zonder meer vast, maar 
zou het geen trend kunnen zijn om in therapie te gaan? 
Zouden jongeren niet beter eerst goed naar zichzelf 
kunnen kijken, vanuit zichzelf, voordat een ander 
[de psycholoog] het doet. Als de meerderheid van de 
Nederlandse jongeren naar een psycholoog zou gaan, 
zou je je wel eens een buitenstaander kunnen gaan 
voelen als jij zelf niet gaat. In mijn eigen vriendengroep 
gaan zeker al 10 naar een psycholoog, waar ze open 
over spreken. Dan vraag ik mezelf toch soms af of zij 
wellicht niet hebben geprobeerd in gesprek te gaan 
met hun naasten, of met zichzelf. Weinig onderzoek 
is te vinden die deze positie inneemt, desalniettemin 
wilde ik mijn kijk benoemen. 
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DE RORSCHACHTEST
Stereotypisch doen de woorden “therapie” en 
“psychologie” bij menig persoon denken aan de 
befaamde ‘vlekken methode’. De vlekken methode 
refereert naar een psychologisch onderzoek, genaamd 
Rorschachtest, dat al in 1921 werd geintroduceerd. Het 
is gebaseerd op het interpreteren van een willekeurige 
inktvlek, waarna de onderbouwing van de patient 
werd geanalyseerd. Interessant, doch aan veel kritiek 
onderworpen waarna deze onbruikbaar is verklaard. 
Het feit dat men iets kan waarnemen in de vlekken kan 
worden begrepen als een vorm van pareidolia, een vorm 
van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie 
van onduidelijke of willekeurige waarneming geeft, dat 
hij hierin een bestaande vorm meent waar te nemen1.
Met andere woorden, de kritiekpunten op de 
vlekken methode komen vooral voort uit de twijfel 
of de test gebaseerd is op interpretatie of perceptie. 

De test is afgekeurd en zeker verouderd, desalniettemin 
trekt het mijn aandacht en zie ik er potentie in daar 
mensen vanuit het onderbewuste een interpretatie 
geven van wat zijn zien. Naar mijn inzien, is de test 
fout bij het alleenstaande beeld. Er wordt immers 
gevraagd wat je ziet, maar niet wat het verhaal achter 
het beeld is dat je ziet. Wanneer bij wijze van spreken 
er wordt geantwoord: “ik zie een olifant” zegt dit 
veel te weinig over de persoon in kwestie omdat hijof 
zij redeneert vanuit zijn of haar eigen perceptie. Als 
je dan zou vragen naar wat het verhaal is van deze 
olifant, dan wordt er veel meer gevraagd naar het 
onderbewustzijn en interpretatie vermogen van de 
mens. Dit is ook de voornaamste rede van kritiek op de 
test; er worden conclusies getrokken vanuit perceptie.

14 Kamphuis, J. H. (2001). Is de Rorschachtest een bruikbaar en 
nuttig instrument voor de klinische praktijk?. Psychopraxis, 3(1), 5-7.
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PLAAT 5 | RORSCHACHTEST
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PLAAT 3 | RORSCHACHTEST
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De test scoort slecht op scoringssystemen, en dat snap 
ik in zekere zin;  je mag er immers niet vanuit gaan 
dat mensen, bijvoorbeeld, een depressie hebben alleen 
maar omdat ze iets in een vlek zagen.  Dat zou allezins 
een misconceptie zijn. De vlekken werken dan ook 
niet om medische conclusies te trekken, maar, naar 
mijn inzien, wel als een mogelijke gespreksopener. 
Het kan de drempel zijn naar een diepgaand gesprek 
die je voorheen probeerde af te schermen of onbewust 
had verdrongen.  In het licht van het voorgaande, laten 
we  de Rorschachtest niet zonder meer afschrijven, en 
er inspiratie uithalen in het kader van dit onderzoek.

Aandachtsvelden:

- Onderbewustzijn
- Interpretatie boven Perceptie
- Storytelling
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HET ONDERBEWUSTZIJN
Het onderbewustzijn is niet zomaar een klein gedeelte 
van ons brein. In tegendeel, het is zo dat 95% van 
onze gedragingen en overtuigingen voortkomen 
uit ons onderbewustzijn. Slechts 5% is bewust 
gestuurd (vanuit ons denken).1 Deze onderbewuste 
gedachtegangen kunnen soms in de weg staan omdat 
we er gewoonweg niet goed op kunnen focussen 
en daardoor handelen we soms op automatische 
piloot, vanuit het onderbewuste. De mens kan deze 
onbewuste gedachtes goed wegstoppen en er niet aan 
denken (het onderbewustzijn), terwijl we wel onszelf 
gedragen a.d.h.v. onze onbewuste gedachtegangen en 
dit kan veel stress veroorzaken. We snappen niet waar 
een gedragspatroon of denkwijze vandaan komt omdat 
deze diep in het onderbewuste zit. In vormen van stress 
werken de linker- en rechterhersenhelft niet goed 
samen en zijn ze niet optimaal verbonden met elkaar. 

Vanuit neurowetenschappelijk onderzoek leren we 
dat we enkel in vrede kunnen zijn met onszelf en de 
ander wanneer de verschillende delen van onze 
hersenen goed samenwerken. We zien elkaar zoals 
het echt is, dan hebben we een ‘verbonden brein’.1

Vanuit dit onderzoek ben ik gaan kijken of ik stress 
factoren zou kunnen aanpakken door mensen zich 
bewuster te maken van hun onderbewustzijn en de 
daarmee verbonden stressfactoren aan het licht stellen. 

15 levensverbinding.nl (2019), Stress en het onbewuste brein, https://
www.levensverbinding.nl/stress-en-onbewuste-brein/
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Deze zogenoemde onderbewuste stress wil ik met 
mijn project meer onder de aandacht brengen. De 
onbewuste stress is ook nog eens slecht voor de 
gezondheid, wanneer er een stressvolle situatie 
heeft plaatsgevonden kan deze namenlijk langdurig 
voortleven in het onderbewuste brein. Dit proces 
gaat zelfs door in de slaap en kan hartklachten 
veroorzaken(!)1. Mijn zorg gaat dan ook extra uit naar 
jongeren, aangezien deze grote groep dagelijks veel 
stress opbouwen, kan dit niet alleen slecht zijn voor 
de geestelijke gezondheid (identiteitsvorming), maar 
aldus ook voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt 
een generatie opgevoed met hoge verwachtingen om 
te presteren, echter zet ik zelf mijn vraagtekens of deze 
generatie straks wel in staat is om te presteren? of zit 
straks meer dan de helft van Nederland met klachten 
thuis? Ik kan geen blik in de toekomst werpen, 
maar ik kan wel in het heden ontwerpen om hier 
aandacht voor te vragen. Dat is dus wat ik ga doen.

16 Hall M, Vasko R, Buysse D, Ombao H, Chen Q, Cashmere JD, 
et al. Acute stress affects heart rate variability during sleep. Psychosomatic 
medicine. 2004;66(1):56-62.

Aandachtsvelden:

- Onderbewuste stress
- Awareness

16
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- Onderbewustzijn

- Interpretatie boven Perceptie

- Storytelling

- Prestatiedruk = Stress

- Zelfbezinning

-, Aandacht op emotie

- Reflecteren

Aandachtsvelden
Vervolg - Relevante artiesten zoeken die te maken 

hebben met de aandachtsvelden: 

34.
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SALVADOR DALI
Wanneer ik praat over het ‘onderbewustzijn’ kan ik 
deze kunstenaar niet buiten beschouwing houden. 
Salvador Dali, de meester van het surrealisme, waar zijn 
droomwerelden worden blootgegeven. Dali laat zijn 
inspiratie over aan de staat van  zijn onderbewustzijn.1 
Als beschouwer wordt verwacht dat je vanuit je 
onderbewuste vrij zijn kunst kan interpreteren. Hij 
gebruikt herkenbare elementen vanuit zijn eigen 
dromen en schildert deze zoals hij ze kon herinneren. 
Dali heeft mij altijd geïnspireerd, ik kon vroeger uren 
lang naar zijn schilderijen staren daarmee proberen 
te achterhalen wat de achterliggende verhalen 
zouden kunnen zijn. Schuilt er een moraal in? 
Het verhaal in zijn kunst is naar mijn mening iets wat het 
onderbewuste al gemaakt heeft, maar je bewuste brein 
nog niet kan verklaren, waardoor je door middel van 
vrije interpretatie achter de essentie van het verhaal kan 
komen. Dit verhaal maakt het voor jezelf uniek en geeft 
betekenis aan je eigen onderbewustzijn. Bewustzijn en 
onderbewustzijn dichter bij elkaar brengen, een proces 
van automatisering. Een soort van automatische 
pen die een op het eerste zicht onbegrijpelijke 
woordenstroom voortbrengt die niet lijkt te refereren 
aan een bepaalde definieerbare werkelijkheid, maar wel 
aan de emotionele binnenwereld van de uitvoerder.2 

17  CONLEY K. (1996), p. 11. 
18 Langens, T. (2009), Vakgroep Kunst-, muziek-en theaterwetenschap-
pen.21.- 22.

Aandachtsvelden

- Onderbewustzijn
- Surrealisme

35.
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Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening | 
SALVADOR DALI
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JAMES TURREL - GANZFELD

“Everyone has a light in them and we 
come together to find that light in us again 
and again” - James Turrel (2018)1

James Turrel gebruikt in zijn werken licht als een 
essentieel middel voor aandacht. Hij speelt met 
perceptie, emotie en focus. Zijn werken zijn vaak 
grote installaties, waardoor het alle aandacht op 
zich neemt en je als bezoeker te meer focus legt op 
je (kleine) zelf. Bijvoorbeeld in het werk Ganzfeld, 
waarbij Turrel je, als bezoeker, in een ruimte plaatst 
waar je geen perceptie hebt van de grote van de 
ruimte. Dan wordt ingespeeld op je zintuigen en laat 
je tot jezelf keren in een ervaring van diepte verlies. 
In mijn ontwerp wil ik ook de ruimte gebruiken als 
middel van aandacht en als verrijking voor de ervaring. 

19 Philippi A. , (2018), james turrell interview on ‘the light inside 
people’, designboom, https://www.designboom.com/art/james-turrell-inter-
view-light-10-16-2018/

Aandachtsvelden

- Ruimte als middel om tot jezelf te keren
- Geen afleiding

37.
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JAMES TURREL | GANZFELD
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STONEMILKER - BJÖRK
Ik sprak Mario Goossens (drummer van de Vlaamse 
band Triggerfinger) over de innovatie binnen muziek. 
We hadden het onder meer over innovatieve artiesten 
die op eigen wijze proberen een extra dimensie te 
geven aan hun muziek. Hij vertelde me over een artiest 
die de emotie van de muziek intenser probeert te 
maken door middel van ‘virtual reality’. Het nummer 
krijgt hierdoor een hele andere ervaring waarbij je 
zelf recht naast de zangeres staat wat de muziek veel 
intenser maakt en je afsluit van de buiten wereld. 
Hij had het over  het werk ‘Stonemilker’, door de 
IJslandse singer/songwriter Björk. In deze clip wordt 
er gebruik gemaakt van een ‘afgesloten clip’, door 
middel van virtual reality. De clip sluit je af van de 
buitenwereld en laat je recht tegenover de zangeres 
staan. De locatie van de clip is op de plek waar Björk 
het lied heeft geschreven, ze neemt je letterlijk mee 
naar de sfeer van de plek waar het lied ontstaan is. 
Björk zet virtual reality in om een extra dimensie te 
bieden aan haar muziek, ze laat je de omgeving, sfeer 
en emotie zien en voelen om je zo nog dichter bij het 
lied te betrekken en de emotie erachter beter te voelen.1

20 Moody, P. (2017). ‘An Amuse-Bouche at Best’: 360 Degree VR 
Storytelling in Full Perspective. 167. - 168.

Aandachtsvelden

- Afgesloten ruimte
- Weinig afleiding
- Meer aandacht voor emotie

39.
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STONEMILKER | BJÖRK
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JORDAN BELSON 

Jordan Belson is een filmmaker uit de jaren 50 
die abstractie neemt als uitgangspunt van zijn 
(animatie) films. Hij laat de abstractie het verhaal 
vormen op een  bijna psychedelische manier. Zijn 
films worden daarom ook wel bestempeld als 
mysterieus. Hij maakt de beelden  echter niet zomaar, 
alle beelden komen namenlijk uit een innerlijk 
bewustzijn en spelen in op de perceptie van de kijker.

Wat mij aanspreekt aan Belson is hoe hij abstractie 
inzet om de perceptie van mensen de vrije loop te 
laten gaan, het verhaal wordt verteld door wat de 
kijker projecteert vanuit zijn/haar onderbewustzijn.

“I first have to see the images 
somewhere, within or without or 
somewhere. I mean, I don’t make 
them up.”1 

21 Gregory Zinman (2011), RE-ENTRY: Thoughts on Jordan Belson: 
1926–2011, https://brooklynrail.org/2011/12/film/re-entry-thoughts-on-jor-
dan-belson-19262011

Aandachtsvelden

- Abstractie
- Kijker vormt zelf het verhaal

41.
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JORDAN BELSON | ALLURES
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Artistic
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.MUZIEK & INTERPRETATIE.

.MENS & ABSTRACTIE.

.RUIMTE & FOCUS.
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MUZIEK & INTERPRETATIE
Muziek is een ondersteuning van het beeld, zet de sfeer 
en bepaald hoe je kijkt naar het beeld. Interpretatie in 
combinatie met muziek deed mij al snel aan filmmuziek 
denken, muziek die het beeld ondersteunt en aanvult 
met dynamiek en emotie. Bij de werken van Jordan 
Belson wordt bijvoorbeeld ook muziek gebruikt, De 
muziek in films in het bijzonder zorgt ervoor dat je 
met een bepaalde emotie kijkt naar het beeld en stuurt 
zo je gedachtes voor een deel onderbewust aan. Het is 
belangrijk dat de muziek in harmonie is met het beeld. 

Zelf luister ik veel naar filmmuziek wanneer ik alleen 
ergens buiten ben, ik merk dan dat alledaagse situatie 
een andere betekenis (en soms ook verhaal) krijgen. 
Dit doe ik bewust omdat ik zo zelf verhalen creëer die 
ik reflecteer op de buitenwereld. Ter illustratie: laatst 
zat ik alleen aan het water en twee mensen kregen ruzie 
op een tiental meter van mij vandaan, op dat moment 
luisterde ik ‘The Waltz of the Monsters’ van Yann 
Tiersen1. Ik had geen idee waar de ruzie over ging 
natuurlijk, maar ik projecteerde gelijk een verhaal op 
het koppel, althans, ik had ervan gemaakt dat het een 
koppel zou zijn. In een korte tijd had ik al bedacht dat 
ze ruzie maakte over een parkeerboete en dat dit de 
druppel was waardoor hun wegen moesten scheiden.

Wat een essentieel deel is om je eigen verhaal te 
kunnen vormen binnen filmmuziek is dat er geen of 
weinig tekst inzit, zo blijft de wijze van interpreteren 
groter dan dat de tekst je aanstuurt in het verhaal.

22 Yann Tiersen - The Waltz of the Monsters: https://www.youtube.
com/watch?v=GsSpfYjGzpQ

45.
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Na deze gedachtegang ben ik gaan kijken waar 
filmmuziek uit is opgebouwd en heb ik gekeken of 
ik zelf ook (met minimale middelen) een muziekstuk 
kan maken waarbij ik let op het opbouwen vanuit 
een bepaalde emotie. Ik heb ook geprobeerd om er 
niet direct herkenbare geluiden in te stoppen met het 
oogmerk dat je niet gelijk weet wat het is (abstractie 
in geluid).

MUZIEKSTUK 1:
https://youtu.be/3SRuFkpf4V0

Inspiratiebronnen waar ik naar heb gekeken/geluisterd 
tot het vormen van mijn nummer:

 Hans Zimmer Teaches Film Scoring: https://www.youtube.com/watch?v=yCX1Ze3OcKo
Yann Tiersen - Porz Goret (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=KwwwWz6Ef3I

THE POWER OF MUSIC IN FILM - How music affects film: https://www.youtube.com/watch?v=iSkJFs7myn0
Hans Zimmer - Time (Inception): https://www.youtube.com/watch?v=RxabLA7UQ9k

46.



MENS & ABSTRACTIE
Als iteratieslag op het vorige research (zie MUZIEK & 
INTERPRETATIE) ben ik gaan kijken hoe ik abstractie 
hierin een rol kan laten spelen. Hoe laat ik mensen 
een verhaal vanuit het onderbewustzijn vertellen/
interpreteren a.d.h.v. een abstracte visualisatie? 
net als Salvador Dali dat deed in zijn schilderijen.   

Het beeld moet ook abstract zijn en niet op het eerste 
gezicht te verklaren. Echter, waar ik wel in stuur is een 
redelijke vorm van herkenning, met dien verstande dat ik 
dan de kijker laat weten dat het om een verhaal moet gaan.
Als vorm is daarom gekozen voor een stripverhaal 
lay-out, om zo een bepaalde verhaal richting aan 
te geven, c.q. een herkenbare vorm. De vormen 
van de objecten heb ik tot de simpelste vorm 
gehouden  (cirkels en strepen), hierdoor wordt er 
veel gevraagd van het interpretatie vermogen. De 
gebruikte kleur geeft een punt van herkenning, je 
volgt één object doorlopend in verschillende scènes.

De vorm van het stripverhaal zal er waarschijnlijk voor 
zorgen dat de kijker links boven zal beginnen met lezen 
en rechts onder eindigen. Vervolgens wordt het vormen 
van een verhaal aan de interpretatie overgelaten.

. Terugkerende vorm

. Evaluatie

. Verandering over tijd
47.
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RESEARCH ABSTRACTIE | PLAAT 1
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RUIMTE EN FOCUS
Toen ik ging brainstormen over hoe ik ruimte en focus 
in verband kon gaan brengen, dacht ik al snel aan de 
‘ruimte’ in het algemeen, c.q. het universum. Ik heb 
een grootte fascinatie voor het universum, ik noem het 
daarom ook wel een oneindige zwarte woestijn met 
vele ongrijpbare objecten. Hierdoor kwam ik op de 
film ‘Gravity’ van Alfonso Cuarón, waarbij Dr. Ryan 
Stone voor het eerst deel neemt aan een ruimtemissie 
en door een ongeluk los komt van de Space Shuttle. In 
de film blijft je aandacht gefocust op Dr. Ryan en laat je 
voelen wat zij voelt en ervaart gedurende de hele film, 
oneindig rond zweven in een oneindig zwarte wereld. 
De hele film lijkt wel uit één shot gefilmd en je blijft dan 
ook de hele film bij Dr. Ryan haar verhaal en emoties.
Deze ruimte geeft heel veel tijd om te denken 
aan jezelf en je eigen toestanden omdat er 
gewoonweg bijna niks anders is dan het individu. 
Ik heb deze inspiratie omgezet naar losse abstracte 
beelden (BIJLAGE 3.) die ditzelfde gevoel van focus 
nabootsen. Zoals Jordan Belson al eerder zei; “I 
first have to see the images somewhere, within or 
without or somewhere. I mean, I don’t make them up.”
  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                          

49.
STILL | GRAVITY



50.50.

Beeld resultaten zie: BIJLAGE 3.

.Endlessly.

.Up or Down.
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PROTotYping
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Na de artistic research ben ik deze resultaten 
gaan samenvoegen tot een testbaar prototype 
(in de vorm van een abstracte muziek 
video) bij de doelgroep. De uitkomst kon 
ik niet voorspellen, maar het prototype 
zou geslaagd zijn wanneer jongeren vanuit 
hun onderbewustzijn verhalen vormen die 
voortkomen door vrij te interpreteren op de 
abstracte beelden. Na deze test wil ik nagaan 
of deze onderbewuste keuzes ergens vandaan 
komen en/of deze helpen met betrekking tot 
identiteitsvorming.    

52.
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Allereerst ben ik de vorm van de video gaan 
vormgeven, Het object moet herkenbaar 
blijven terwijl het veranderd met het 
verstrijken van tijd. Ik heb gekozen voor de 
meest simpele geometrische vorm van een 
cirkel. Het manipuleren van de vorm kan effect 
geven aan hoe iemand kan interpreteren wat er 
gebeurt met het object. De veranderingen die 
de vorm ondergaat moet ook de verandering 
in interpretatie aan sturen, althans dat wil ik 
met dit prototype onderzoeken.
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Terugkerende object
Verandering over tijd

Vorming

Vermenigvuldiging

Vorming

Grootte
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Vanuit één object/vorm ben ik in Adobe 
illustrator vormen gaan maken. Net zoals bij 
de inktvlekken ben ik vormen gaan maken 
waar ik zelf weinig grip op heb. Via ‘Google 
number generator’ ben ik daadwerkelijk 
willekeurige getallen gaan genereren, die ik 
vervolgens in illustrator invoer bij de effect 
waardes van verschillende effecten zoals: 
Twist, Transform, Wave, Rotate. Door dit te 
doen ben ik vormen gaan eruit gaan halen om 
deze vervolgens in Adobe Premiere tot video 
om te vormen.



1 Object
Willekeurig getal in verschillende vervorm effecten

TEST VORMEN | WILLEKEURIGE WAARDES | Adobe Illustrator
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Kleur: Zwart Wit

Emotie: Eenzaam (alleen)
Ruimte / Universum 

Rond Zweven
Individu

Door het gebruik van een terugkerend object, wat 
vervormt over tijd, creëer ik van een abstracte 
vorm een protagonist die je gedurende de video 
volgt (net als de werkwijze van de film ‘Gravity’). 
De ruimte om het object heb ik leeg gelaten (zwart) 
om de focus op het object te houden. 
De abstractie vertoont een lopend verhaal doordat 
het object veranderd in vorm, snelheid, grootte 
en diepte. Wat deze verandering betekent is 
interpreteerbaar voor de kijker. Waar ik echter wel 
in probeer te sturen is de emotie; in het bijzonder 
eenzaamheid. Deze emotie wil ik meegeven dan 
wel overbrengen door middel van de muziek.



58.SCREENSHOTS | PROTOTYPE 1 | Adobe After Effects
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Mijn hoofdcriterium voor dit prototype was 
dat ik één vorm laat veranderen over tijd, 
waardoor je het verhaal volgt van het object. 
De abstracte vorm wordt, als het ware, de 
protagonist van het verhaal, maar eigenlijk 
kijk je natuurlijk gewoon naar een vorm die 
niks menselijks heeft. Net als bij de vlekken 
methode word je interpretatie op de proef 
gesteld of getriggerd. Alleen nu niet door te 
interpreteren WAT het is, maar juist te kijken 
wat het verhaal is, hoe het zich ontwikkeld 
over tijd, hoe het zich gedraagt, waarom het 
veranderd en inschatten waar het naartoe gaat.

Met de muziek wil ik het verhaal een 
emotie meegeven, tot verhaal vorming. 
Ik heb eerst de animaties gemaakt en 
vervolgens kijkend naar het beeld een 
lijn van dynamiek getekend a.d.h.v. de 
veranderingen die de objecten ondergaan. 
De (op filmmuziek gebaseerde) muziek 
heb ik instrument voor instrument apart 
ingespeeld. Daarbij wordt de lijn van 
dynamiek aangehouden, aangezien ik immers 
wil dat de muziek de beelden dient, maar niet 
de overhand neemt.   Met andere woorden, 
muziek en abstractie in perfecte harmonie.

De muziek is grotendeels geïmproviseerd 
ingespeeld; ik druk op record en speel wat er op 
dat moment in mij opkomt. Dit heb ik bewust 
zo gedaan om zo ook de muziek grotendeels 
vanuit het onderbewuste in te spelen.
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SCREENSHOTS | ABELTON PROJECT

Emotie:  eenzaamheid

LINK NAAR DE 1e Prototype VIDEO: https://youtu.be/W7xFEwcatC8
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Omdat de muziek de emotie zou moeten 
aansturen heb ik een kort testje uiteengezet 
en getest of de muziek invloed heeft op het 
vormen van een verhaal door middel van een 
sturende emotie. Ik heb twee  verschillende 
muziekstukken gecomponeerd, met een 
totaal andere dynamiek en emotionele 
lading als uitgangspunt. Als test heb ik twee 
testpersonen hetzelfde beeld laten zien, met 
twee verschillende nummers eronder. Ik heb 
hen beiden gevraagd of ze er een verhaal bij 
konden verzinnen. 
Uit het onderzoek kwamen twee verhalen met 
een andere benadering, maar wel duidelijk een 
sturende richting door de gebruikte muziek.
Hieronder de resultaten:

STILL | VIDEO
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Muziekstuk 1: 
“Ik zie iemand die uit vele lagen bestaat en zich 
probeert te ontkiemen binnen zijn/haar talent en 
daardoor naar verschillende wegen zoekt om deze 
talenten in te zetten. De persoon hoeft eigenlijk niet 
ver te zoeken want het talent draagt hij altijd al bij 
zich.” 

Muziekstuk 2:
“Iemand wordt achter na gezeten en valt in een 
oneindig gat waar hij/zei vast komt te zitten. Het lijkt 
of de complete wereld hier gevolgen van zou hebben. 
Het stopt voor mij op een open einde.”

(Renzo Rijn, 22)

Muziekstuk 1:
“Het geheel komt in ieder geval over als natuurlijke 
rust, iets levends, wat niet vast is en veranderd.”

Muziekstuk 2:
“Dit verhaal is zeker een stuk dreigender op een 
manier. Ik denk dat ten opzichte van het eerste 
muziekstuk, de tweede veel meer de nadruk legt op 
verandering”

(Luc Gommers, 22)

Muziekstuk 1: https://youtu.be/DCcqFvVaj9M 
Muziekstuk 2: https://youtu.be/6R3BCYHOjxY

TeStpersoOn 1

TeStpersoOn 2
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UsabilIty 
Test



“Kun je mij vertellen wat je ziet?”

De video wilde ik graag testen op de 
doelgroep, omdat ik nog geen idee had of het 
überhaupt wel zou werken. Eerst heb ik de 
video naar jongeren gestuurd die ik (redelijk) 
ken tussen de 17 en 25 jaar, sommigen van 
de testpersonen heb ik bewust uitgekozen 
omdat ik weet dat zij al naar een psycholoog 
gaan en kampen met problemen als stress en 
identiteitsproblemen.

Voor de test heb ik dezelfde vraag techniek 
gebruikt als bij de Rorschachtest. De 
testpersonen heb ik zonder te veel inhoudelijke 
uitleg de video gestuurd en alleen deze vraag 
gesteld:

64.



Interessant is dat  bijna alle testpersonen, na 
het zien van de video, een verhaal hebben 
geschetst over zichzelf. Onbewust schreven 
ze woorden of zinnen op die ze later op 
zichzelf konden betrekken. Na de teruggave 
van resultaten ben ik met sommige in gesprek 
gegaan om te achterhalen of de antwoorden 
vanuit het onderbewuste zijn gekomen en of 
de persoon hier wat aan heeft (gehad).

Hieronder volgt een selectie van de eerste 
reacties van de testpersonen.

Uit privacy overwegingen zijn de namen in de gesprekken veranderd. 

65.



Bram:
“In het begint leek de vorm een soort embryo, dat deed mij 
denken aan mij als kind - Tastbare herinneringen kwamen naar 
boven, over geluk en vrijheid van die tijd.
Verbintenis met geboortegrond, gedachte van alleen op een 
strand staan/alleen op de wereld,
Ik hoor een soort golven op de achtergrond. 
- Zelf ga ik ook soms voor de rust alleen ‘s nachts naar het strand 
om mijn hoofd leeg te maken van al mijn zorgen.”
Wanneer alles uit elkaar ging kwamen nare gebeurtenissen naar 
boven uit mijn leven, daarna vormde dat zich juist in kracht en 
zelfverzekerdheid door de verandering in muziek.

Aan het einde kwam de gedachte: Hoe nu verder, wanneer ik 
oud ben, waar sta ik dan?

Edie:
“Ontstaan , leven, ontroering, wonder, ( ik glimlach)obstakels 
maken sterker mooier veelzijdig ontwikkeling, einde, 
samenvoeging , andere zielen,hoop, waardevol, alles heeft zin, 
herinneringen en levens lessen blijven doorklinken. Weg maar 
niet weg. 
Nog steeds een emotie van ontroering en ook blij.”

Lars:
“Contact, verdieping veerkracht oneindig helend oorsprong 
geboorte verwachting ontwikkeling groei adem beweging 
versmelting vernieuwing reizen afstand orde volgorde samen 
eeuwigheid” 

De volledige antwoorden van de testpersonen zie: BIJLAGE 4.
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“Gevoelens en ideeën kwamen door het kijken naar boven. Het 
ontroerde me omdat ik daardoor ontdekte dat ik best wel positief 
naar mijn leven keek en ook de tegenslagen had ik ten goede 
gekeerd ontdekte ik in mijn eigen reactie. Ik was daar blij mee 
en bleef er de rest van de dag over denken. Ook was het leuk om 
er naar aanleiding van wat er bij mij naar boven kwam met 
een andere over te praten. Het is alsof je onverwacht een doek 
wegtrekt en je ziet wat er onder zit. 
Het mooie is dat het iets is wat in jezelf zit en zich door het kijken 
naar het filmpje met de muziek ineens onverwacht duidelijk 
wordt. In tegenstelling tot dat iemand anders verteld wat hij ziet 
of hoort van jou.”

REACTIE VAN EDIE NA HET 
UITVOEREN VAN DE TEST:

De volledige antwoorden van de testpersonen zie: BIJLAGE 4.



Het is zeker interessant hoe sommige 
mensen iets zo ver kunnen wegstoppen in het 
onderbewustzijn, dat ze het haast lijken te 
vergeten. Je zal echter onbewust wel reageren 
via de onderbewuste gedachtestromen. Door 
dit onderbewustzijn aandacht te geven kunnen 
er dus fascinerende resultaten naar boven 
komen, waaraan de testpersoon voorheen 
nooit dacht of aandacht aan schonk. Na de 
eerste video heb ik nog een tweede gemaakt 
vanuit een andere emotie om te kijken of de 
resultaten niet gewoon geluk waren (zie BIJLAGE 
5.). De tweede video had een minder effect 
bleek. De video liet te weinig plotselinge/
grotere veranderingen horen en zien. Het is 
dus van belang voor de verhaalvorming dat 
er duidelijke veranderingspunten of keerzijde 
zitten binnen zowel muziek en beeld. Ik zal 
hier dan ook op moeten letten werkend naar 
mijn ‘proof of concept’.

68.

REACTIE VAN EDIE NA HET 
UITVOEREN VAN DE TEST:
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Een onderwerp dat ik niet ongenoemd wil 
laten binnen mijn proces is dat het prototype 
van mijn video is (en wordt) gebruikt binnen 
de cursus ‘Begeleiden bij Rouw en Verlies’  
aangeboden door de HZ University of 
Applied Sciences. 

Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met het 
leven verbonden. Toch blijkt het vaak lastig 
om met het verlies van onszelf of anderen om 
te gaan. De post-hbo opleiding ‘Begeleiden 
bij rouw en verlies’ leidt professionals uit het 
werkveld op tot deskundige begeleiders op 
het gebied van verlies- en rouwproblematiek.1

Dit valt grotendeels buiten mijn doelgroep, 
echter wil ik dit niet onbenoemd laten daar 
mijn ontwerp wel wordt ingezet omwille van 
de relevante werking van de video. Daarbij 
heb ik veel feedback voor mijn proces hieruit 
verkregen en een beeld van wat het ontwerp 
kan bereiken in zijn huidige vorm.

23 HZ University of Applied Sciences, Begeleiden bij Rouw en 
Verlies, https://hz.nl/opleidingen/begeleiden-bij-rouw-en-verlies 
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Ik ben in contact gekomen met Luuc Smit, MSc 
(Hogeschooldocent Social Work psychotrauma 
en verlies), in eerste instantie m.b.t. fieldresearch 
waarin ik hem ook vroeg om naar de video te 
kijken. Smit zag veel relevante potentie in een 
samenwerking met mij. De werking van de video 
die het onderbewuste hanteert zouden goed passen 
binnen zijn cursus ‘Begeleiden bij Rouw en 
Verlies’. Samen met hem heb ik daarom gekeken 
hoe mijn video binnen de cursus tot zijn recht zou 
komen, daaruit volgde criteria die ik heb opgesteld 
voor de uitvoering:

- De cursisten het zelf laten ervaren
- Dezelfde methode gebruiken die ik bij het 
prototype heb gebruikt (Vragen: “wat zie je”)
- In groepen praten over de ervaring
- Een terugkoppeling naar mij m.b.t. de 
relevantie van het prototype

Bij mijn eerste prototype heb ik de testpersonen uit 
de doelgroep gevraagd om de video te kijken in 
een donkere kamer, omdat je hiermee meer focus 
creëert op het beeld en de bijdragende emotie. 
Na een gesprek met Luuc Smit, over hoe we dit 
konden bereiken, bleek dat er in het gebouw waar 
de cursus gegeven wordt (De Zeeuwse Stromen) 
een grote donkere ruimte aanwezig is die werkt 
met een breed 4K projectie systeem. Een klein 
gelukje binnen mijn onderzoek waardoor ik zelf 
geen ruimte hoefde te bouwen voor de cursus.
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BRON: www.zeeuwsestromen.nl
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LINK NAAR DE TEST VIDEO: https://youtu.be/j_Xz0NOe-X8 
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Dezelfde week nog werd (na enige technische 
tests en aanpassingen om het goed te kunnen 
laten afspelen) de video gebruikt tijdens de 
cursus. Tien cursisten (vanuit verschillende 
zorg gerelateerde expertises) kregen de video 
te zien met de opdracht: (Om)schrijf wat 
je ziet en bespreek dit vervolgens in kleine 
groepjes. De cursisten hebben een paar dagen 
later mij (via Luuc Smit) per mail een reactie 
gegeven over hun uitkomsten en wat deze 
techniek met ze deed. Toen ik deze resultaten 
kreeg was ik erg verrast, alle tien de personen 
zijn onbewust gaan omschrijven vanuit 
het onderbewuste. Er was zelfs een cursist 
die zoveel angst ervoer uit de video dat zij 
ging hyperventileren en hulp kreeg, maar 
desondanks zette het haar wel aan het denken:  

“Zo bijzonder he dat zo,n filmpje 
met alleen vormpjes die iedere keer 

anders worden, zo,n  diep gevoel 
kunnen geven. Zoveel met me doet.”

Alle antwoorden van de testpersonen zie: BIJLAGE 6.
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“Het bekijken naar de video en bespreking van de 
opgekomen woorden zo in sub groepjes, sprak mij 
bijzonder aan.

Ik ben erg een fan van het gebruik van beelden 
(zonder woorden/gesproken tekst) omdat dit meer het 
onbewuste aanspreekt.
Een prachtig simpele werkvorm om duidelijk te maken 
hoe verschillend wij mensen onbewust gekleurd 
kijken naar hetzelfde beeld en dit vervolgens anders/
verschillend (kunnen) interpreteren; al dan niet onder 
invloed van de bijgevoegde muziek.
Juist die verschillen kunnen reden zijn voor een 
verdiepend gesprek c.q. nadere verkenning (hier 
spreekt de coach/analist in mij).”

Alle antwoorden van de testpersonen zie: BIJLAGE 6.
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Ondanks dat deze onderzoeksresultaten niet voortkomen 
uit mijn doelgroep, heeft het mij wel veel inzicht gegeven 
over de werking van het ontwerp. Mijn ontwerp kan het 
onderbewuste bij mensen bewust maken door middel van 
verhaalvorming bij  abstractie met een sturende emotie. Na 
deze resultaten was ik verheugd, omdat ik nu weet wat ik in 
handen heb. Vervolgens is de laatste stap om deze werking te 
integreren binnen een uitgedacht ‘proof of concept’ waarbij 
ik meer aandacht vestig op de doelgroep; Jongeren met 
identiteitsproblemen.

Nota bene, het prototype van de video gaat na succes bij de 
cursus in gebruik blijven, ook ga ik waarschijnlijk helpen 
met het ontwikkelen van andere soortgelijke ‘Tools’ binnen 
de therapeutische sector in samenwerking met Luuc Smit. 
Beginnend aan dit project was mijn doel om ‘awareness’ te 
creëren onder jongeren, ik vind het interessant om te zien dat 
de werking nu dus ook gaat ingezet worden in het beoogde 
werkveld.

Na dit waardevolle zijpad kreeg ik wel meer twijfels 
omdat ik met dit project twee kanten op kon gaan; de kant 
waarbij ik onder de doelgroep meer aandacht vestig op de 
identiteitsproblematiek, of de richting waarbij ik het product 
uitwerk voor de integratie binnen de cursus. 

Ik heb de keuze gemaakt om , qua proof of concept, te focussen 
op de doelgroep. Ik ga sowieso het ontwerp verder ontwikkelen 
voor de cursus en mogelijke andere externe partners in het 
werkveld, maar voor nu wil ik eerst het ontwerp verzilveren 
en waarborgen. Het volledig focussen op het creëren van 
‘awareness’ onder jongeren m.b.t. identiteitsvorming en het 
onderbewustzijn is mijn hoofddoel.
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Ontwerp

Criteria
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.MUZIEK.
Moet emoties aansturen

Verloop van emotie moet een helder verschil laten horen

.BEELD.
Moet aansturen tot verhaalvorming

Duidelijk  gevarieerde vormen tonen van abstractie

.RUIMTE.
Moet focus leggen op beeld en geluid

Geen afleidende factoren
Afgesloten (van de buitenwereld)

.MENS.
Onderbewustzijn bewust maken

Het gesprek met jezelf openen

78.
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COnCepting
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Hier volgt de ‘Proof of concept’ die is  
ontworpen aan de hand van de opgestelde 
ontwerp criteria en vorderingen op 
gebied van iteratieslagen en relevante 
onderzoeksinformatie. 
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.MUZIEK.

Ik ga een nieuwe versie van muziek en beeld 
maken al terugkijkend naar het prototype. 
Met de kennis die ik heb verkregen uit het 
prototype kan ik nu verklaren waarom de 
muziek aanzet tot verhaalvorming samen 
met het beeld. Bij het eerste prototype was 
het voor mezelf nog moeilijk te verklaren 
waarom de muziek hielp bij de interpretatie 
van het verhaal. Nu kan ik vaststellen dat 
het komt door het verloop in de muziek die 
duidelijke verschillen laten horen binnen het 
verloop van het nummer. De muziek ging van 
heel klein naar heel groot en van melancholie 
naar hoop. 

Nu ik dit weet kan ik meer bewust op deze 
aspecten focussen en zo een lied maken die 
hier bewust op inspeelt. 

Voor mezelf geef ik dan ook de opdracht 
om eerst het beeld opnieuw te ontwerpen en 
vervolgens hier het verloop van de muziek 
op te baseren. De grote verschillen binnen 
het lied moeten voortkomen uit: Dynamiek, 
intensiteit, instrument aantal en akkoord 
progressies.
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TEKST OF STEM?
De vraag “Kun je omschrijven wat je ziet” 
kan op twee manieren gesteld worden; door 
middel van tekst in de video of door een 
gesproken stem. Ik heb de keuze gemaakt 
om een combinatie hiervan te gaan maken. 
Tekst in beeld, die zorgt voor een duidelijke 
vraagstelling en een gesproken stem die laat 
voelen of er iemand is om je verhaal bij op te 
schrijven (de psycholoog/therapeut). 

GELUIDSINSTALLATIE 
Hoe wordt de audio afgespeeld? Uit het 
prototype die uiteen is gezet bij de cursus 
‘Begeleiden bij rouw en verlies’ was er een 
cursist die een beangstigend gevoel kreeg 
omdat de audio vanuit het plafond kwam. Het 
overweldigde haar waardoor zei ook angst 
ervoer en dit projecteerde op de video. 
Het is niet mijn bedoeling om mensen bang 
te maken, maar dit heeft mij wel laten inzien 
dat de locatie van audio belangrijk kan zijn 
tijdens de ervaring. Deze bevinding wil ik 
toepassen in mijn ontwerp door verschillende 
speakers in de ruimte te plaatsen. Daarbij wil 
ik proberen audio van zowel boven, onder 
achter, links en rechts af te laten spelen.
Ik kan hiermee ook verschillende 
instrumenten een andere plaats geven in de 
ruimte die op zichzelf het beeld weer anders 
interpreteerbaar maken.
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Bij het beeld is eigenlijk dezelfde voorwaarde 
van toepassing als bij de muziek, er moet 
genoeg variatie in zitten zodat de persoon een 
gevarieerd verhaal kan uitschrijven. Wanneer 
er niet genoeg (duidelijk) verloop te zien 
is in het beeld dan zal ook het interpretatie 
vermogen verminderen. Ook hierbij kan ik 
nu een nieuwe video/beeld ontwerpen op 
dezelfde wijze als het prototype alleen nu met 
een duidelijke visie hoe het moet verlopen 
over tijd.

Eerst maak ik een paar cruciale veranderingen 
waar de video naartoe werkt, zo waarborg ik 
dat de video deze kernpunten in het verhaal 
bevat. 

Ik had voor het beeld en muziek, bij deze 
‘Proof of Concept’, ook de video kunnen 
gebruiken uit het prototype (omdat deze 
immers een goede werking vertoond), echter 
weet ik nu waardoor het prototype goed werkt 
en wil ik mijzelf a.d.h.v. deze kennis nieuwe 
video’s laten maken. 

.BEELD.
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De ruimte waarin de video moet worden 
vertoont heb ik in een paar concept fases 
getekend om de gewenste vorm te bereiken. 

Een installatie als ervarings ruimte heb ik 
als eerste gemaakt. Het belang zit hem in het 
goed kunnen afsluiten van de buitenwereld, 
je waant je even in een wereld waar al je 
aandacht wordt gevestigd op je interpretatie 
vermogen.  Een volledig donkere ruimte 
waarbij projectoren de video op groot 
formaat afspelen waardoor de video zich als 
het ware in de ruimte bevind (beeldspraak 
over onderbewuste gedachtes die er altijd zijn 
maar waar je je (nog) niet bewust van bent). 

.RUIMTE.
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Concept 1.1

Concept 1.2

Concept 1.3
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Virtual reality (VR) zou een mogelijkheid 
zijn om de video af te spelen, de kijker wordt 
afgesloten van de buitenwereld en ik kan 
hierdoor ervan uitgaan dat iemand gefocust 
kijkt. VR wordt steeds vaker gebruikt in  
therapie onder meer voor angsten, stress, en 
traumaverwerking.1

Het blijft echter wel een medium waarbij 
mensen toch goed voelen dat ze gemanipuleerd 
worden, je bent wellicht eerder afgeleid door 
de werking van de techniek. Hierbij komt 
ook dat het niet geschikt is voor mijn ontwerp 
omdat ik mensen niet goed kan laten reageren 
op wat ze zien, ze kunnen immers niks zien 
om bijvoorbeeld hun antwoorden op te 
schrijven of in te typen op een ander device. 
Het voordeel is wel dat het makkelijk mee te 
nemen is en toegankelijker maakt om snel uit 
te voeren.

24 Emmelkamp, P. M., & Meyerbröker, K. (2021). Virtual 
Reality Therapy in Mental Health. Annual Review of Clinical 
Psychology, 17. 
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Het valt misschien niet direct onder ‘ruimtes’, 
maar door mijn hoofd spookte ook nog 
het idee om het in de vorm van een app te 
ontwikkelen. Echter, denk ik dat dit een 
stap te vroeg is. Wanneer ik het in een app 
verwerk, waarbij jongeren de video kunnen 
zien (of wellicht meerdere), heb ik zelf weinig 
controle op het gebruik ervan. Misschien is 
dit een vorm die ik later na mijn afstuderen 
nog kan door ontwikkelen tot een exclusieve 
app die zou kunnen worden gebruikt bij een 
therapeut, maar voor nu zie ik nog te veel 
problemen op gebied van: Controle, gebruik, 
waarborgen van focus en ethische waarde.
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Lynn Herring | ISOLATION THEATRES

Pipilotti Rist | SINGLE-CHANNEL VIDEO INSTALLATIONS

.Inspiratie werken.
Vervolg .Ruimte. Concept 1



NONOTAK| DAYDREAM

Kimchi and Chips | LIGHT BARRIER
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De fysieke ruimte gebruiken heeft mijn 
voorkeur als medium gekregen die ik verder 
ga ontwikkelen tot high-fi eindresultaat. Qua 
gebruik is het de bedoeling dat er maar één 
persoon tegelijk de ervaring kan uitvoeren, 
het blijft immers een persoonlijke ervaring.
De vorm moet lijken op twee kamerschermen 
waar je tussen zit, en ondanks dat de ruimte 
groot en donker is geeft dit een gevoel van 
geborgenheid c.q. een veilige ruimte. Door 
middel van projectoren kan ik op locatie een 
groot doek opbouwen voor de vertoning van 
het beeld.
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Final concept 1.4 
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De bezoeker van de installatie schrijft 
tijdens het zien van de video zijn/haar 
antwoorden op de vraag “Wat zie je” op een 
kaart. Het onderbewustzijn wordt letterlijk 
op papier geschreven waardoor er van het 
onderbewustzijn een bewustzijn wordt 
gemaakt. De antwoorden neemt de bezoeker 
mee in een enveloppe die hij of zij vervolgens 
later kan openen. 

De onderbewuste gedachtes van de persoon 
in kwestie worden als het ware in een 
bewustwordings-brief aan de persoon zelf 
geschreven en beschreven.
Het onderbewustzijn schrijft letterlijk een 
brief naar het bewustzijn!

De persoon krijgt als opdracht om de volgende 
dag een brief terug te schrijven (naar het 
onderbewustzijn) en uit te leggen hoe de 
geschreven tekst te betrekken is op zichzelf 
of waar deze antwoorden vandaan komen. 

Ik heb bewust gekozen voor een analoge 
manier van opschrijven omdat een papier 
tastbaarder is dan bijvoorbeeld een mobile. 
Ook kan een mobile juist een afleidende 
factor zijn om dingen in op te schrijven. 

.MENS.
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De installatie wil ik op middelbare scholen 
uitzetten. Natuurlijk ben ik geen psycholoog 
en mag ik derhalve ook niet de therapeut gaan 
spelen, logisch. Ik ben mij hier goed van bewust. 
Wat ik wel kan doen  is jongeren een ervaring 
meegeven waardoor ze beter leren omgaan met 
het openen van het gesprek met jezelf en je 
onderbewuste. 
Ik heb ervoor gekozen om het voor middelbare 
scholen te maken, en dan vooral de laatste jaars 
klassen. De jongeren die in hun laatste jaar 
zitten staan aan de vooravond van een nieuwe 
opleiding en daarom wil ik deze jongeren nog 
iets meegeven voordat ze een periode tegemoet 
gaan waar mogelijk veel stressfactoren bij komen 
kijken.
Door de jongeren bewust te maken van het belang 
van de onderbewuste processen, i.e. stress, kan ik 
hen, door middel van deze ervaring,  meegeven 
hoe ze deze onderbewuste processen kunnen  
openstellen en mee omgaan. 

Met de installatie houd ik rekening dat ik deze 
zal moeten kunnen rondbrengen en opbouwen 
op locatie. Ik heb er bewust voor gekozen om 
het ontwerp zelf in handen te houden zodat ik de 
werking en het verhaal kan waarborgen en daarbij 
mijn verhaal kan overbrengen naar jongeren over 
mijn zorgen van een opkomende stress generatie.
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Voor het maken en uitvoeren van het concept 
moet ik zeker niet vergeten dat planning 
en materiaal een ‘bottleneck’ gaan zijn, 
vanwege het Covid-19 virus. Keuzes zijn 
ook gebaseerd op wat wel en niet kan. Het 
bouwen van de installatie zal ik gaan doen 
in een externe werkplaats, daardoor moet de 
installatie (redelijk) makkelijk op te bouwen 
zijn op de locatie van de expositie.

De locatie moet voor mijn project een donkere 
ruimte zijn, kan ik deze niet regelen en/of 
vinden op de aangewezen expositie locatie, 
dan zal ik snel in overleg een plan B moeten 
hebben voor een externe locatie. 

Qua spullen en materiaal heb ik het één en 
ander al geregeld tijdens de concept fase zodat 
ik niet hoef te wachten op lange levertijden.
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Ik heb tijdens de ‘Concepting’ fase een 
styleguide gemaakt waarin ook deze 
exploratie later in gemaakt is. Voor mij oogt 
het ontwerp beter af als het concept compleet 
af is en straks geïntegreert kan worden op 
meerdere media. Wanneer ik bijvoorbeeld 
later na CMD dit concept wil aanbieden, kan 
ik dit bijvoorbeeld doen via een website of iet 
dergelijks. Daarom is het voor mij van belang 
om vroegtijdig al een duidelijke styleguide op 
te stellen waar ik zelf volledig achter sta.
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YAtO.
YoU Are that Object.

103.

Huisstijl

Naam: 

Thematiek:
 ( Je ziet niet op het eerste gezicht wat het betekent )



+

Mond / Praten
Oog / Zien

Logo: 

Logo:
Abstracte vorm van iemand 

die tegen je praat.
Jijzelf OF Psycholoog
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De volledige Exploratie wil ik laten drukken 
tot een A5 boekje wat handzaam te lezen 
is bij de installatie. Ook wil ik het boekje 
sturen naar Luuc Smit, wellicht kan hij het 
(naast de video) gebruiken binnen zijn cursus 
‘Begeleiden bij rouw en verlies’.
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EDUCATIE 
In de ideale wereld zou mijn wens voor dit project zijn dat ik 
ermee langs middelbare scholen zou kunnen gaan en het bij 
3e, 4e of 5e klassers zou kunnen uitvoeren. Ik zie het als een 
soort workshop die, in 2 dagen, jongeren probeert duidelijk te 
maken hoe belangrijk het is om met jezelf in gesprek te gaan 
vanuit het innerlijke onderbewustzijn en je niet te laten leiden 
door stressfactoren. Wanneer ik bij jongeren al het besef kan 
laten inzien/ervaren is er een kans dat ik ze beter kan voor 
bereiden op hun vervolg studie (waar er een grote kans is dat 
er meer stressfactoren bij komen). 

THERAPIE 
De video blijft ook in gebruik bij de cursus ‘Begeleiden bij 
rouw en verlies’, via de Hogeschool Zeeland. Aangezien 
de video van het prototype daar in gebruik is wil ik snel de 
nieuwe versie uit de ‘Proof of Concept’ fase naar ze opsturen. 

THERAPEUTISCHE MARKT
Met dit project ben ik meer bezig geweest met de ‘tools’ 
binnen de therapeutische wereld, echter is er veel vraag naar 
nieuwe ‘vlekken methodes’. Naast een gesprek is het voor 
een psycholoog heel waardevol om zichzelf te verrijken met 
meerdere ‘tools’ die een bepaald effect kunnen overbrengen 
op de cliënt. Met zo een ‘tool’ is het gemakkelijker om een 
cliënt direct te laten voelen/ervaren wat hij bedoelt en hier ook 
directe feedback op te zien/horen.   
Via Luuc Smit ben ik ook gevraagd, in samenwerking met 
hem, te gaan kijken of wij iets kunnen ontwikkelen (of 
verbeteren) waarmee een zelfde soort ervaring/awareness 
voelbaar of inzichtelijk kan worden gemaakt voor de cliënt 
als bij dit huidige concept. Hij begon al enthousiast over een 
verbetering op een bestaand programma m.b.t. ademhaling en 
het controleren van opkomende trauma’s. Na dit project ga ik 
met hem samenzitten en sparren over mogelijkheden binnen 
dit onderwerp.   
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CoNclUsie
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De hoofdreden waarom jongeren tegenwoordig steeds vaker 
kampen met identiteitsproblemen komt voornamelijk voort 
uit de toenemende stress waarmee veel jongeren dagelijks 
geconfronteerd worden. Stress kan zich opbouwen en verveven 
in het onderbewustzijn, wat zowel in lichamelijk als fysieke 
klachten kan resulteren. Met mijn ontwerp leer ik jongeren om 
hun onderbewuste stress onder ogen te zien door het inzetten 
van het interpretatievermogen. Het gesprek aangaan met jezelf 
is een belangrijke fase om op te focussen, wanneer je niet 
meer bewust bent van je stress resulteert dit in een vragenlijst 
die je zelf niet meer kan beantwoorden. Dit is precies de reden 
waarom jongeren steun zoeken in therapie, om deze vragen 
beantwoord te krijgen die te diep in het onderbewustzijn zijn 
beland.
Door jongeren op de middelbare school deze ervaring te 
bieden kan ik ze voor hun vervolgstudie beter leren met stress 
om te gaan en awareness voor dit onderwerp bieden. Dit alles 
kan resulteren in het beter kunnen vormen van je identiteit en 
kan identiteitsproblemen op jonge leeftijd uit de weg gaan.  

Hoe kunnen identiteitsproblemen bij 
jongeren worden verholpen dan wel 
voorkomen in een voorstadium van 

therapie?



113.113.

ReflEctie

ReflEctie



114.

Terugkijkend op dit afstudeer project, heb ik mijzelf kunnen 
laten zien als ontwerper, ik heb mijn interesses (muziek, film 
en kunst) toegepast binnen een ontwerpvraag die mij afgelopen 
jaren veel bezig heeft gehouden. In het begin van CMD 
ontwierp ik nog met grote (wereldverbeterende) vraagstukken, 
maar ik weet nu dat deze vraagstukken niet mijn kracht zijn 
binnen het ontwerpveld. Voor mij zit het belang in ontwerpen, 
hoe ik aandacht kan krijgen op onderbelichte vraagstukken. 
Met dit afstudeer project ben ik erin geslaagd om  niet alleen 
iets op een kunstzinnige manier aan te kaarten, maar daarnaast 
ook een combinatie te leggen tussen  kunst en toepasbaarheid.  
Het doet mij veel om te zien dat de werking van mijn prototype 
al toegepast wordt in het werkveld, dat had ik nooit verwacht. 
Een keerzijde hiervan is m.b.t. mijn afstuderen dat ik vaak 
voor moeilijke beslissingen stond binnen dit project, ‘ga ik 
door waar ik was vanuit mijn eigen visie, of sla ik een totaal 
andere richting in?’ 
Voor mijzelf was het een goed leerproces om niet te kiezen 
voor de externe partner. Het verzilveren en waarborgen van 
mijn ontwerp staat voorop, ik wil eerst voor mijzelf 100% 
achter mijn ontwerp staan voordat ik het de wereld in breng. 
Wanneer ik met dit project gelijk was doorgegaan op de kans 
met een externe partij zou ik heel veel proces stappen hebben 
laten liggen die ik nu wel heb. Dit project komt vanuit een 
observatie die ik heb gedaan, het zou zonde zijn als ik dit 
links zou laten liggen. Na dit project ga ik als nog samen met 
de externe partij kijken om mijn project binnen de cursus te 
verbeteren en te ontwikkelen. Voor mij is het belangrijk dat ik 
eerst mijn eigen verhaal kan vertellen voordat een externe partij 
er mee gaat werken, nu ik dit helder heb zijn er mogelijkheden 
in de toekomst om mijn ontwerp beter en gerichter toe te 
passen, maar ik wil wel de regie houden over het ontwerp om 
de exclusiviteit ervan te waarborgen. Daarnaast kan en mag ik 
geen medische conclusies trekken dus zie ik ook mijn ontwerp 
meer als een ‘awareness’ ontwerp waarin ik aandacht vraag 
binnen de relevante problematiek.    
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Bijlage 1
Afstudeervoorstel Download: 

https://drive.google.com/file/d/1AcSX8vsw2ZdcRecg70U6P
YZy2qiAaazQ/view?usp=sharing
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Bijlage 2
Onderzoeksplan Download: 

https://drive.google.com/file/d/1S0n1MGo7MrOyGxe-lti23-
jy3qVROQcM/view?usp=sharing
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Bijlage 3

.Black hole.

.Chaos.

.Up or Down.

.Highs and Lows.



125.

.Together.

.Parting.

.Far from home.

.Endlessly.
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Bijlage 4
Antwoorden testpersonen/doelgroep onderzoek na het zien van  
eerste prototype

| Uit privacy overwegingen zijn de namen in de gesprekken afgekort |

Bram:
“In het begint leek de vorm een soort embryo, dat deed mij denken 
aan mij als kind - Tastbare herinneringen kwamen naar boven, over 
geluk en vrijheid van die tijd.
Verbintenis met geboortegrond, gedachte van alleen op een strand 
staan/alleen op de wereld,
Ik hoor een soort golven op de achtergrond. 
- Zelf ga ik ook soms voor de rust alleen ‘s nachts naar het strand om 
mijn hoofd leeg te maken van al mijn zorgen.”
Wanneer alles uit elkaar ging kwamen nare gebeurtenissen naar 
boven uit mijn leven, daarna vormde dat zich juist in kracht en 
zelfverzekerdheid door de verandering in muziek.

Aan het einde kwam de gedachte: Hoe nu verder, wanneer ik oud 
ben, waar sta ik dan?

Iris:
“Toen al die cirkels weer bij elkaar kwamen kreeg ik flashbacks naar 
momenten waarin het bijna misging maar iemand net iets deed 
waardoor het toch lukte. Het naar beneden zakken van de cirkels 
voelt bevrijdend maar ook overweldigend, alsof er iets aan zit te 
komen.”
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Edie:
“Ontstaan , leven, ontroering, wonder, ( ik glimlach)obstakels maken 
sterker mooier veelzijdig ontwikkeling, einde, samenvoeging , andere 
zielen,hoop, waardevol, alles heeft zin, herinneringen en levens lessen 
blijven doorklinken. Weg maar niet weg. 
Nog steeds een emotie van ontroering en ook blij.
Mysterieuze ontdekking. Qua emotie zwaar maar ook hoopvol.”

Lars:
“Contact, verdieping veerkracht oneindig helend oorsprong geboorte 
verwachting ontwikkeling groei adem beweging versmelting 
vernieuwing reizen afstand orde volgorde samen eeuwigheid” 

Justin:
“Eenzaamheid, zoektocht, samenkomen, familie, gezelschap, verlies, 
uiteenvallen, groei, tunnelvisie, wat brengt de toekomst , hoe nu 
verder”

Lotte:
“ Oorsprong, waar kom ik vandaan? Wie ben ik en wat vormt mijn 
leven? Vrienden, gezelschap, belang van familie. 
Ik zie mezelf mensen afstoten, hoe breng ik mensen terug samen. 
Wie verteld wat ik moet gaan doen in mijn leven en waar zal ik 
eindigen? Begin van het einde of einde en een nieuw begin?” 

Tom:
“Het leven, keuzes, waar gaan we heen? Ongeluk in eenzaamheid, 
opsplitsen, uiteendrijven, succes, geluk. Daarna gaat alles mis, waar 
zou alles terecht komen? Zoektocht naar oplossingen.” 
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Na de eerste video heb ik een week later nog 
een tweede gemaakt waarbij het beeld en 
de muziek  de emotie ‘hoop’ hebben en heb 
ik gekeken of ik hier weer een variatie kon 
maken op de eerste video. De twee video’s 
heb ik laten zien aan verschillende mensen 
om te kijken welke beter zou spreken tot de 
aanzet van ‘storytelling’. De eerste video 
kreeg de voorkeur omdat:

“De eerste video past beter bij de muziek” 

“In de eerste video die ik zag was meer 
variatie in de vormen van het object, bij de 
tweede was de beweging minder spannend”  

“Ik voelde meer emotie bij nummer 1” 

“Bij de 2e video duurt het langer voordat er 
echt iets verrassends gebeurt”

De variatie in de muziek is dus een belangrijk 
aspect waar ik rekening moet houden. Ik zal 
meer verschil maken binnen een lied, dus van 
heel klein naar heel groot of van legato naar 
staccato.

LINK NAAR DE 2e VIDEO: https://youtu.be/ZYD3aoyRH3o

Bijlage 5
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Lorenzo:
“Het doet mij denken aan een verhaal wat positief begint maar 
negatief eindigt. Het begint met het losbreken van jezelf en alles 
eraan doen om je doelen te bereiken. Door de focus op je doelen 
vergeet hij de mensen om zich heen en beland in oneindige 
eenzaamheid. Het succes van zijn doelen heeft grote gevolgen die hij 
niet zag aankomen, hoe gaat hij dit oplossen of is alles al vergeven. 
Het stopt en laat je achter met vragen hoe het afloopt.”

Erik:
Ik heb het net gekeken in een rustige zetting op de wc. Ik moest 
heel erg aan interstellar denken. Om het moment in de film dat het 
hoofd personage een blackhole in gaat. Ook moest ik aan het mo-
ment in space odyssey 2001 denken volgens mij gaan ze daar ook 
in een blackhole. Kortom het komt op mij over als een mysterieuze 
ontdekking. De emotie hoop komt bij mij het sterkst naar boven. 
Vind het echt heel mooi, met name de muziek.

Dimitri:
Bij het kijken deden de vormen me denken aan een soort van leven, 
misschien was het omdat ze zelf iets organisch hebben. Of omdat het 
iets weg heeft van een cel, of een soort virus. In ieder geval kwam er 
een gevoel over me heen. Het was alsof ik me iets herinnerende dat 
ik nooit kende. Of juist iets waar ik op heb gewacht. Maar, ik weet 
niet wat. Misschien  is het iets dat ik ben vergeten? Of iets dat ik 
juist heel m’n leven heb gemist? Het enige dat ik kan zeggen is dat, 
tegelijkertijd, ik vreugde en triestheid voelde. Maar niet te veel tries-
theid hoor, want ik voelde me ‘Levend’. 
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“Gevoelens en ideeën kwamen door het kijken naar boven. Het 
ontroerde me omdat ik daardoor ontdekte dat ik best wel positief 
naar mijn leven keek en ook de tegenslagen had ik ten goede 
gekeerd ontdekte ik in mijn eigen reactie. Ik was daar blij mee 
en bleef er de rest van de dag over denken. Ook was het leuk om 
er naar aanleiding van wat er bij mij naar boven kwam met 
een andere over te praten. Het is alsof je onverwacht een doek 
wegtrekt en je ziet wat er onder zit. 
Het mooie is dat het iets is wat in jezelf zit en zich door het kijken 
naar het filmpje met de muziek ineens onverwacht duidelijk 
wordt. In tegenstelling tot dat iemand anders verteld wat hij ziet 
of hoort van jou.”

“Het verhaal wat ik had geschetst spookte nog een tijdje door 
mijn hoofd... waar haalde ik dit verhaal ineens vandaan? Ik 
herkende mezelf in het verhaal wat ik vertelde, soms verlies ik 
zelf ook de focus op belangrijke dingen. Soms kies ik verkeerde 
doelen die mij vriendschappen kosten terwijl ik altijd zeg dat 
ik alles over heb voor vrienden. Raar hoe ik mezelf naderhand 
begin te herkennen in de cirkel..”

REACTIE VAN EDIE NA HET 
UITVOEREN VAN DE TEST:

REACTIE VAN LORENZO NA 
HET UITVOEREN VAN DE 
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“Het leek wel een soort psychologische sessie nu ik er zo over 
nadenk, waarbij de goede en nare gedachtes ineens naar boven 
kwamen. Ik schets ineens even mijn hele leven voor je.”

REACTIE VAN BRAM NA HET 
UITVOEREN VAN DE TEST:
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Bijlage 6
Feedback cursisten ‘Begeleiden bij Rouw en Verlies’ 

Mailing via Luuc Smit (Hogeschooldocent Social Work, psychotrauma en verlies)

| Uit privacy overwegingen zijn de namen in de gesprekken afgekort |

Ik vond de film boeiend. Alle woorden die in mij opkwamen waren woorden zoals ik sta in het hier 
en nu. Voelt als een mindfulness oefening maar dan een geheel nieuwe.  Heel erg leerzaam
Groetjes M 

Na de lunch gekeken naar een filmpje. Hierna moesten we opschrijven welke woorden er op popten 
bij dit filmpje. Voor mij was dat:
 
Puur LEVEN in verbinding in en met al wat is.
 
Wouw, dat is mijn verlangen. Open in het leven staan, niet teveel verwachten, leven vanuit mijn hart 
in verbinding.
Blij was, ben, ik met dit filmpje. Het heeft me inzicht gegeven en blij gemaakt.
Hoe prachtig is dit filmpje gemaakt, hoe verrassend diepgaand. Mooie muziek erbij.
 
J

Commentaar bij het filmpje 
Het liet mij mijn leven zien en ervaren.... Ik heb af en toe een deukje opgelopen, soms een wat gro-
tere deuk, maar uiteindelijk krabbel ik altijd weer op en pak de draad weer op. Misschien niet meer 
helemaal zoals het was en soms in beetje andere vorm.
Daarnaast botste ik soms, soms letterlijk (2 ernstige auto-ongelukken) en soms figuurlijk, maar ik 
kon het altijd weer oppakken en ben zonder veel schade tot hier gekomen...
 
Groet J 
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Graag wil ik je laten weten dat ik de beelden en muziek prachtig vond.
Het heeft indruk op me gemaakt.
Als het mogelijk is zou ik hier graag de dag mee willen beginnen en eindigen.
 
De woorden die er bij mij opkwamen waren:
Harmonie
Veerkracht
Open staan
Deuken oplopen
Verrijking
 
En op het laatst het voort mogen zeggen.
 
In een woord prachtig! Niks meer aan doen zou ik zeggen.
 
Veel groeten, I

Hierbij de feedback op het laatste filmpje.
Het is meer dan 2 zinnen, maar dan weet je meteen wat ik daarover heb opgeschreven in mijn ver-
slag.
 
Als laatste een filmpje. Daarna moeten we woorden opschrijven die bij je opkomen. Het filmpje 
begint en ik zie een zwarte achtergrond en een wit rondje wat verder vervormd. Ik verwachtte iets 
anders en denk na een tijdje letterlijk rondje, spiraal.
O, dat is vast niet de bedoeling. Maar wat zie ik dan wel? Het duurt even voor ik kan schakelen. Wat 
is dat toch met mij dat ik telkens als eerste rationeel reageer.
Na afloop 2 woorden geschreven: samensmelting en licht in de tunnel.
In een klein groepje met elkaar erover gesproken. Iedereen ziet weer iets anders in de bewegende 
delen.
 
 
Als ik het filmpje een naam mag geven is het gedachtesprongen of brainwave.
Compliment, niets meer aan veranderen. Ik zou het ook wel als achtergrond voor mijn beeldscherm 
willen gebruiken, als een screensaver.
Ik kan me niet herinneren of de muziek gedurende het filmpje even hard staat of dat het oploopt van 
zacht naar hard. Ik vond het mooie muziek.
 
Fijne zondag en tot de volgende keer.
 
Groetjes E
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Het bekijken naar de video en bespreking van de opgekomen woorden zo in sub groepjes, sprak mij 
bijzonder aan.
Ik ben erg een fan van het gebruik van beelden (zonder woorden/gesproken tekst) omdat dit meer 
het onbewuste aanspreekt.
Een prachtig simpele* werkvorm om duidelijk te maken hoe verschillend wij mensen onbewust 
gekleurd kijken naar hetzelfde beeld en dit vervolgens anders/verschillend (kunnen) interpreteren; al 
dan niet onder invloed van de bijgevoegde muziek.
Juist die verschillen kunnen reden zijn voor een verdiepend gesprek c.q. nadere verkenning (hier 
spreekt de coach/analist in mij 12). 
Ik zie e.e.a. dan ook helemaal los van het bijkomend effect dat mogelijk is ontstaan doordat het ach-
tergrondgeluid van boven komt, zoals               aangaf.
Het toetsen van de functionaliteit van deze video hangt natuurlijk af van wat je er mee beoogt.
Uitgaande bijvoorbeeld dat je daarmee de verschillen in waarnemen wilt uitdragen, vind ik dit per-
fect passen binnen de opleiding over Rouw en Verlies.

In mijn optiek resoneren de beelden (verbeeldingen) en geluiden op onze herinneringen/emoties en 
die sensaties vertalen we in woorden c.q. gevoelens.
Daarom vind ik het op een of andere manier ook wel mooi dat we juist in deze module over ‘Schei-
ding en Rouw’ kennis hebben mogen maken met deze video.
We hebben allemaal wel een scheiding zelf of van nabijheid meegemaakt; daarmee soms totaal an-
ders belevend, soms met enige vorm van gelijkenis.
Juist omdat we allemaal anders zijn, kan het woord eenzaam wat ik bijvoorbeeld noem bij scheiding 
voor mij een totaal andere annotatie hebben als voor iemand anders die hetzelfde woord noemt bij 
diens scheiding.
Mede in dat kader vind ik het ook wel op een of andere manier passen zo vlak voor de les over 
‘Empathie en Rouw’ en dan in het bijzonder het ervaren van emoties (de komende masterclass van 
Joachim Duyndam).
 
Goed om ons ervan bewust te zijn, zodat we leren doorvragen en/of opnieuw leren kijken naar de 
diepere betekenis van bepaalde woorden die we zelf hanteren.
Kortom: Ik ben een en al enthousiasme.

Naast de prachtige technische vormgeving zie ik er ook duidelijk een verhaallijn in met : kop, tussen-
stuk en staart.
Knap “stukje” werk vervaardigd; chapeau .
Tof dat je ons dit op deze wijze hebt aangereikt.
      
  *met het woord simpel wil ik zeker geen afbreuk doen aan de hoeveelheid werk dat  erin het ont-
wikkelen en maken van de video heeft gestoken.
 
Groet J 
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Een heel bijzonder filmpje wat me deed denken aan de ontwikkeling van een baby naar volwassen-
heid.
De harde muziek was wel dreigend.
 
Groetjes,
 
P

Zoals afgesproken de reactie op het filmpje, nog wat dieper ingegaan met wat je zei over “zorgen 
voor”, gekopieerd uit mijn belevingsverslag:
 
- We gingen kijken naar een filmpje met bewegende soort geografische vormen, daarna meteen op-
schrijven wat we hadden gevoeld in een paar woorden:
Nieuw leven, mijn leven, worsteling tussen muren, moederschap (precies 5 rondjes Wij en de 4 mei-
den) die samen smelten, los hun weg gaan en weer samen komen, verbinding. Ik vond het mooi, het 
gaf rust en richting in mijn hoofd.
 
Na het filmpje bespreken met een groepje. I             was heel hard aan het ademen, hoog in haar 
ademhaling… gaf aan dat ze niet wist wat er gebeurde, in paniek was, ze werd zo bang van de mu-
ziek. Ik hielp haar weer rustig te ademen, samen door de neus inademen en door de mond uitade-
men… ze kreeg weer controle over haar ademhaling. Ze wilde weten waar het vandaan kwam, daar 
zijn we niet op in gegaan, het gebeurde dat is niet erg, het is een gevoel en dat mag er zijn. De ande-
ren bleken bij het nabespreken veel hetzelfde te hebben gezien, namelijk nieuw leven, groei, verbin-
ding.
Ik haalde een glas water voor I             omdat ik zag dat haar ademhaling weer hoger werd toen ze 
begon te praten in de groep. Ik noemde het voor haar zorgen, dat was het ook wel, maar ik denk op 
een andere manier dan Luuc dacht in zijn uitleg dat teveel zorgen voor kan bevestigen en verergeren. 
Luuc, daar ben ik het mee eens, maar als ik zie dat iemand zo uit zijn raampje schiet en bijna gaat 
hyperventileren, dan ga ik eerst stabiliseren, weer terug in raampje door de ademhaling te helpen 
regulieren en dan kan ze er weer bij zijn en dat was ook zo, ze kon het daarna weer zelf zonder verde-
re hulp.
 
Bedankt voor de fijne dagen! groeten L 



Beste Luuc,
 
In 2 zinnen over t filmpje;
Hoe iets onwerkelijks en abstracts, inzicht kan geven in je eigen, subjectieve belevingswereld. Prach-
tig! 
 
Bedankt, groetjes

Dag Luuc,

Hier dan nog de woorden die bij me op kwam en dus ook heel erg voelde.
 
ANGST, is het grote woord.  Daarvoor ook wel een baby of kindje . En die rechte stokjes die je zag. 
Daar werd ze door aangetrokken en ook weer door afgescheept, weggeduwd.
Maar angst , juist ook door de muziek die het nog benadrukt.
Hele erge angst. En helemaal op het laatst toch nog licht aan het einde van de tunnel.
 
 
Zo bijzonder he dat zo,n filmpje met alleen vormpjes die iedere keer anders worden, zo,n  diep ge-
voel kunnen geven. Zoveel met me doet.
Jaa ging er bijna van hyper ventileren. Ofnoujaaa ..... wel mooi  achteraf dat dat dus zoveel kan doen 
met me.
Dus een zeer goed geslaagd filmpje, heel bijzonder....
Okeee hartelijke groetjes I

Het filmpje vond ik geweldig. Voor mij staat dit filmpje symbool voor de “cirkel of life” Of het onein-
dige leven.

Het laat mij zien hoe wij als mens een klein deel van een generatie voor ons, die heel ver teruggaat en 
de generaties na ons.  PRACHTIG GEMAAKT op alle fronten met prachtige muziek.

Fijne avond

Hartelijke groet, N
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You Are That Object.



YatO.
In dit project onderzoek ik hoe ik meer aandacht  
kan krijgen voor de identiteitsproblemen onder 
jongeren veroorzaakt door de toenemende 
stressfactoren, i.e. prestatiedruk. De afgelopen 
jaren is het aantal jongeren dat naar een 
psycholoog gaat snel toegenomen, kampent 
met identiteitsproblemen, met als gevolg 
sneller een burn-out of depressie. Meer dan de 
helft van de jongeren in Nederland overweegt 
om naar een psycholoog te gaan of gaat al. 

Met dit werk geef ik niet alleen een schreeuw 
om aandacht voor dit vraagstuk maar ook een 
mogelijke oplossing om beter het gesprek aan 
te gaan met je onderbewustzijn.

Brian van Es


