
 1 

 

 

 

PROCES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 2 

	
	
Onderzoek	deel	2	minor 
 

4 artikelen 

1. https://nos.nl/artikel/2352807-ggz-mentale-gezondheid-in-gevaar-

door-corona-jongeren-kunnen-door-ijs-zakken.html 

Wanneer: tijdens de coronacrisis 18-10-2020 

Wie: jongeren/jeugd 

Wat: gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van 

de Nederlandse bevolking, grootste zorgen over jongeren. 

Waarom: De afgelopen periode kwamen er meer stress- en 

depressieklachten voor. Door een lockdown hebben zij niet de 

veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun 

ontwikkeling. 

Waar: Nederland 

2. https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/jongeren-somber-

coronacrisis/ 

Wanneer: 16-10-2020, coronacrisis 

Wie:18- tot en met 24-jarigen 

Wat: Toename psychische kachten, men voelt zich steeds vermoeider 

en somberder 

Waarom: Sociale contacten zijn het belangrijkst in die leeftijdsgroep, je 

bent bezig met jezelf neer te zetten in de samenleving, dus je gaat op 

zoek naar andere mensen. Onderwijs- en carrièrekansen worden ook 

moeilijker.  

= Gebrek aan fysieke interactie 

Waar: In nederland 

3. https://www.scienceguide.nl/2020/10/samenleving-onderschat-

veerkracht-van-studenten-tijdens-corona/ 

Wanneer: 20-10-2020 

Wie: Studenten 

Wat: Studenten blijven veerkrachtig tijdens de pandemie. 

Waarom: Studenten besteden kennelijk meer tijd aan rusten, 

ontspanning, sport en krijgen ook meer sociale steun van vrienden en 

familie. Daarnaast kunnen studenten nieuwe hobby’s ontdekken. De 

negatieve aspecten van corona worden mogelijk gecompenseerd door 

de positieve aspecten van de pandemie. 

4. https://punt.avans.nl/2020/11/je-moet-gewoon-niet-aan-je-

depressie-denken-zeiden-mensen-in-ricks-omgeving/ 

Wanneer: 3-11-2020 

Wie: Rick Dieters 

Wat: Mentale problemen en het taboe dat daarop rust 
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Waarom: Mensen in zijn omgeving wisten niet altijd goed hoe te 

reageren als hij er voor uitkwam. 

Waar:In nederland, maar vooral op scholen 

Onderzoeksvragen 

Wat is de invloed van corona op de mentale gezondheid van jongeren? 

- Worden mensen (jongeren) begrepen met mentale problemen? 

- Voelt men zich veilig genoeg om een gesprek aan te gaan over zijn/haar 

problemen? 

- Zoeken jongeren professionele hulp voor hun problemen? 

- Zou een ervaring helpen om mensen de situatie van mensen met mentale 

problemen beter te laten begrijpen? 

- Hoe kun je iemand laten ervaren hoe het is om een depressie te hebben? 

 

Bronnen: 

Out of Order – Laura Hoogenstraaten 
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Somatic Symptoms – Paisley Fried 

 
 

Steuart Padwick – Head above water 
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Onderzoek enquête  
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Resultaten 
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Gevonden informatie: 

1. Heb je het gevoel dat corona invloed heeft (gehad) op jouw mentale 

gezondheid? 

50/50 antwoord. 50% Ja 50% Nee. 

2. Ervaar je meer stress of depressieklachten door/sinds corona. 

Meer dan de helft (58,3%)  van de antwoorden laat zien dat er meer 

klachten zijn ontstaan door/sinds corona. 25% hiervan geeft aan niet te 

weten wat voor klachten ze hebben maar wel dat ze zich somberder 

voelen. 25% geeft aan beide klachten te ervaren. 

3. Heb je hulp gezocht voor deze klachten? Zo ja wat voor hulp? 

De grote meerderheid (71,4%) geeft aan geen hulp te hebben gezocht 

voor hun klachten. De 28,6 procent die dit wel heeft gedaan heeft dit 

gedaan via de huisarts en is zo doorverwezen naar een psycholoog. 

4. Heb je hierover gepraat met mensen in jouw omgeving?  

100% geeft aan dit te hebben gedaan. 

5. Heb je het gevoel dat jouw omgeving je goed begrijpt of snapt? 

100% geeft aan dat zij het gevoel krijgen dat ze worden 

begrepen/gesnapt door hun omgeving. 

6. Wat zou jou kunnen helpen om je begrepen te laten voelen 

- Dat de school of overheid op maat werk aanbied voor jongeren 

- Op dit moment niks 

- Meer mensen spreken die hetzelfde ervaren. Het weten dat je niet de 

enige bent met deze gevoelens 

- Denk nog meer bespreekbaar maken. Er is nog altijd een taboe op 

mentale klachten. (Onder het mom van dat een gebroken been prima is 

maar bijvoorbeeld paniekstoornis hebben niet) 

7. Wat zou jouw omgeving kunnen helpen om jouw situatie/gevoel beter te 

kunnen begrijpen? 

- Opzoeken wat mijn klachten inhouden 

- Vragen hoe het gaat 

- Het bespreekbaar maken en ook kijken naar financiële steun (dat zorgt 

ook voor stress/depressieve klachten) 

8. Denk je dat mensen die zelf nooit te maken hebben gehad met mentale 

klachten de situatie van mensen die hier wel mee te maken hebben écht 

begrijpen? 

50% geeft ‘nee’ aan. Dit is een grote meerderheid tegenover de 25% die 

‘ja’ aangeeft. De andere 25% geeft aan dit niet te weten. 

9. Heb je iemand in je omgeving die momenteel te maken heeft met mentale 

problemen? Zo ja, snap je ook waarom diegene zich zo voelt? 

De grote meerderheid (66,7%) geeft aan dat zij snappen dat diegene zich 

zo voelt. 25% Geeft aan dat zij het niet snappen en diegene graag beter 

willen begrijpen. De overige antwoorden hebben geen persoon in zijn/haar 

omgeving met mentale problemen. 
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10. Zou het helpen als mensen die hier geen ervaring mee hebben iets 

zouden kunnen ervaren om de situatie van anderen beter te kunnen 

begrijpen? 

         100% ‘Ja’. 

 

 

 

Onderzoeksvragen: 

- Wat is de invloed van corona op de mentale gezondheid van jongeren? 

Artikelen  

- Worden mensen (jongeren) begrepen met mentale problemen? 

- Voelt men zich veilig genoeg om een gesprek aan te gaan over zijn/haar 

problemen? Uit de resultaten van de enquête blijkt dat men wel met hun 

omgeving praat over zijn/haar klachten, hieruit kun je concluderen dat het 

voor velen toch veilig voelt om er met een bekende over te praten. 

- Zoeken jongeren professionele hulp voor hun problemen? De meerderheid 

niet 

- Zou een ervaring helpen om mensen de situatie van mensen met mentale 

problemen beter te laten begrijpen? Uit de resultaten van de enquête blijkt 

dat men denkt dat een ervaring zou kunnen helpen. 

- Hoe kun je iemand laten ervaren hoe het is om een depressie te hebben? 

Voorbeelden: Zie bronnen Laura van Hoogenstraaten en Paisley Fried 

- Hoe kunnen we mensen iets laten ervaren zodat zij mensen met mentale 

problemen (een depressie) beter kunnen begrijpen? 

- Hoe kunnen we mensen iets laten ervaren zodat zij weten waar mensen 

met een depressie mee te maken hebben? 

- Hoe kunnen we het toegankelijker maken om te praten over mentale 

problemen? 

- Hoe kunnen we het makkelijker maken om je gevoel te uiten of te delen? 
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Theoretisch onderzoek 

 

Wat is depressie? 

https://www.depressie.nl/depressie 

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het 
is een ziekte van de stemming en gevoelens. 
Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode 
een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies 
van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. 
https://www.nji.nl/Depressie-Probleemschets-Definitie 
Kenmerkend voor een depressieve stoornis is rusteloosheid, somberheid, een 
verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen. Iemand die 
depressief is, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets 
te ondernemen. Bij kinderen en jongeren wordt een depressie vaak niet herkend 
omdat zij doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten 
zien. Zo kunnen kinderen met een depressie juist prikkelbaar zijn en geen lol 
meer hebben in activiteiten die ze eerder wel leuk vonden. 
 

‘Beleeft nergens meer plezier in’ ‘Weinig energie’ ‘Een onvermogen om ergens 

van te genieten’ ‘Somberheid’  

 

Wat is mentale gezondheid? 

Twee-continuamodel van mentale gezondheid 

Om die reden knipte de Amerikaanse psycholoog Corey Keyes bovenstaande as 

in twee en maakte er een model van met twee assen: het twee-continamodel 

van mentale gezondheid. Op de horizontale as worden de al dan niet aanwezige 

psychische klachten afgezet en op de verticale as het al dan niet aanwezige 

mentale welzijn. Onder psychische klachten verstaan we aandoeningen als 

depressie, angsten, psychosen, dwanggedachten of post-traumatische stress. 

Onder mentaal welzijn vallen kenmerken zoals optimisme, positieve gevoelens, 

zingeving, sociale verbondenheid en dankbaarheid. Bij iemand met dezelfde 

mate van psychische klachten kan het mentaal welzijn van cruciaal belang zijn 

voor kwaliteit van leven. 
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Schetsen 

 
 

 
 

Mock up T-shirt Ask Me How I’m Doing 
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Post-Itbord/Gevoelbord 

                

         
 

Enquête hoe voel je je nu écht? 

 

Even serieus .. Hoe gaat het met je vandaag? Hoe voel je je nu écht? Gooi het 

eruit. 

Antwoorden: 

• Eigenlijk heel goed! 
• Ik ben zo moe, terwijl ik gewoon niks inspannend gedaan heb vandaag. 

Het is ook echt elke dag zo, tegen 20:00 ben ik kapot. Heb vandaag wel 
kerst lampjes gekocht en opgehangen, dus het ziet er wel mooi en 
gezellig uit hier nu. Maakte me ook best wel blij om dat te doen en te 
zien. Wordt het leven toch een stukje mooier van. 

• niet zo best. heb me been gebroken en ben daarom de deur niet 
uitgegaan 

• Steeds beter! Heb me een tijdje best wel naar gevoeld nadat het uitging 
met mijn ex. Voel me steeds meer op m'n gemak nu (: 

• Het gaat lekker! Tuurlijk er zijn een hoop dingen die ik mis. Maar ik heb 
leuk werk waar ik naast een leuke zakcent verdienen ook nog eens met 
enorm veel enthousiasme mn expertise mag uitoefenen, een minor die 
echt onwijs gaaf is met rete interessante klasgenoten en docenten, 
schatten van vrienden die ik regelmatig spreek en soms ook zie, een 
relatie die ondanks corona-perikelen super goed gaat en waar ik meet 

HOe
Voel 

je
je

vandaag

?

schrijf

het 

lekker

op

ik heb 
behoefte aan 
een goed
gesprek

Ik voel me 
somber
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heel veel liefde en plezier in zit en ik heb naast dat alles ook nog eens tijd 
voor m'n hobbies en zo af en toe om gewoon lekker te niksen. JA ik mis 
feesten enorm en the first thing i'm gonna do als het weer mag is 
feesten/raves/whatever the fuck je het wilt noemen organiseren. Maar ik 
heb ook een kant van bijv het internet ontdekt die door de C-tuatie is 
ontstaan. Online communities die zich hebben gevormd door gedeelde 
passies, groepen mensen die helemaal niets met elkaar van doen hebben 
die zo samen komen en verbroederen... dat is toch hartverwarmend! 

• Begon slecht (verslapen..) maar vervolgens wel veel gedaan gekregen 
voor school. Ondanks dat niet zo'n fijn dagje gehad aangezien ik de hele 
dag binnen heb gezeten. 

• Vandaag een wat rare dag, moe maar energiek, iets willen doen maar 
toch geen energie om het echt te doen. Geïrriteerd maar ook blij. Een mix 
van emoties die ik niet weet te plaatsen. 

 
 
Wat vond je ervan om je gevoel geheel anoniem even uit te typen? 

• Ik heb er op dit moment niet veel aan gehad maar denk dat het wel fijn 
zou zijn als ik me niet goed zou voelen 

• Ik ben nooit helemaal comfortabel om m’n gevoelens te uiten, zeker niet 
bij onbekenden. Dat komt omdat ik door een jeugdtrauma een 
vertrouwensprobleem heb ontwikkeld en ook een soort “schaamte” voor 
emoties en hoe ik me voel. Daarom vind ik het best awkward om zulke 
dingen neer te zetten en te versturen naar iemand met wie ik niet een 
hechte band heb opgebouwd. Zeker als de gevoelens negatief zijn. Maar 
dat was vandaag gelukkig niet zo. 

• Het voelt een beetje raar als ik eerlijk ben. Alsof ik het zomaar zit te typen, 
een soort dagboek gevoel, maar nu wel weet dat iemand het toch gaat 
lezen 

• Het lucht stiekem wel een beetje op. 
• Dit had ik nooit gezegd als het niet anoniem zou zijn dus het is fijn om 

eerlijk te kunnen zijn (: 
• voel wel goed 

• Heel erg fijn en lekker! Ik heb hier,letterlijk door deze 2 vragen, inspiratie 
gekregen voor m'n eigen project. So,mega mega super thank you voor 
dit! Okay, genoeg ge-ouwehoert. Hopelijk kan je wat met m'n 
antwoorden! Joe joe! 

 

Conclusie: Meerderheid vond het wel fijn om te delen hoe ze zich voelen. Ik snap 

ook volkomen dat het misschien raar is om te weten dat ik degene ben die het 

wel gaat lezen, ookal ken je mij misschien niet zo goed.  

Het anonieme element maakt het toegankelijker om je gevoel te delen. 
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Wat ga ik nu doen ??? 

Ik ga vrijdag 20-11 in de les enveloppen op tafel leggen met daarin kaartjes. Ik 

ga de klas vragen of zij de vraag ‘Hoe voel je je nu écht?’ eerlijk willen 

beantwoorden en hun gevoel op te schrijven op het kaartje. De kaartjes zijn 

identiek en dus anoniem. Ik weet niet wie wat heeft opgeschreven dus.  

Ik ga hun vragen of ik de kaartjes voor mijn expositie mag gebruiken en deze op 

mag hangen. Ik zal hier dan een antwoord bij hangen. Zodat zij een reactie 

krijgen op wat ze hebben opgeschreven. 

Ik ga iedereen de mogelijkheid geven om daar weer op te reageren, maar ook 

de mogelijkheid om op elkaar te reageren, door er briefjes bij te leggen. 

Daarnaast wil ik er een bakje/potje bij zetten waar ze feedback in kunnen doen 

of kunnen vertellen hoe ze het experiment vonden. 

 

Idee expo: 

 
 

 

Kaartjes laten invullen door klas: 

- Ik voel me er gestressd en moe. Ik doe veel te weinig voor school en heb 

nog steeds geen stage gevonden. Door de tweede lockdown heb ik een 

gevoel van nutteloosheid ontwikkeld waar ik maar niet vanaf kan komen. 

Probeer na de expositie even je rust te pakken om alles voor jezelf even 

op een rijtje te zetten. Denk na over manieren waarop je jezelf nuttig kan 

laten voelen. Praat er anders met iemand over, misschien kan die je 

daarbij helpen. Waar heb je momenteel zelf behoefte aan? 

HOE VOEL JE JE NU ECHT?
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- Deze week heeft vlagen, ene moment gaat het heel goed. Maar er zijn 

ook momenten dat je mood totaal omslaat. Maar ik voel me nu goed, 

altijd gezellig op school. Creativiteit die alle kanten opgaat en daar word ik 

blij van. Het is een mooi doel/ontwikkeling om ervoor te zorgen dat mijn 

mood niet enorm beïnvloed kan worden. Mooi doel voor de toekomst, het 

komt goed met wat er speelt.. 

Probeer energie te halen uit de creativiteit en gezelligheid op school en 

laat je niet beïnvloeden door negatieve invloeden van buitenaf. Denk na 

welke momenten er voor zorgen dat je mood omslaat. Waarom zijn deze 

momenten het waard om je mood om te laten slaan? 

- Ergens gestresst vanwege de expo maandag en wat ik daarvoor moet 

doen. Ik zet mezelf vast door mezelf te forceren nu werk te maken en dan 

lukt er niks. Buiten dat vind ik het leven echt een mooi kind, die uitspraak 

slaat nergens op, maar het betekent zo iets dat het leven fijn en grappig is 

als geheel. Sommige dagen mogen ook een 3 zijn, dat is oke. 

Zie de expositie als een feedbackmoment, maak je er niet te druk over. 

Forceer jezelf niet met het feit dat je “nu” werk moet maken. Creativiteit 

kun je niet forceren. Stel jezelf de vraag: wat heb ik tot nu toe wél al 

neergezet? Waarom forceer je jezelf? 

- Geconcentreerd, gefocust op hetgeen waar ik mee bezig ben. Wel een 

beetje short-term bezig merk ik. Overall lekker in m’n vel maar ik voel dat 

ik stappen moet gaan zetten om dat vast te houden. 

Fijn dat je lekker in je vel zit momenteel! Denk na over waarom dit nu zo 

is, zodat je je op deze dingen kan blijven focussen. Waardoor zit je nu 

lekker in je vel en waarom denk je dat dit misschien kan omslaan? 

- Op dit moment voel ik me vooral moe en heb ik enigszins moeite met 

motivatie. Ik heb te weinig energie om de les te volgen en de inhoud gaat 

eigenlijk ook nergens over wat ook geen positief effect heeft op de 

motivatie. Ik heb wel zin in spel uitleg, hoewel ik wel hoop dat het meer is 

dan die 5 minuten van vorige week. Laten we het hopen. 

Iedereen heeft wel eens van deze momenten. Misschien kun je het er met 

iemand over hebben om te kijken waar de oorzaak ligt. Waar haal je 

normaal gesproken je energie en motivatie uit? 

- Heel goed. Heb het naar m’n zin op school. Zie ondanks corona nog veel 

vrienden en heb de meeste dingen op orde. 

Denk dat het wel goed is om vaker te polsen bij mensen hoe het echt met 
ze gaat. Kon voor mensen ook heel fijn zijn om hun hart te luchten. 
Wat goed om te horen. Hoe kun je dit vast blijven houden? 

- Ik voel mij wel okay. Ups en downs maar we moeten door. Het is een 

lastige tijd waar wij ons nu in bevinden. Maar positief blijven is het enige 

wat ik kan doen. 

Goed om even de tijd te nemen hoe je je nou echt voelt. 
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Fijn dat je er zo positief in staat. Een sterke houding in de huidige situatie. 

Wat kun je doen om dit vast te blijven houden en de positiviteit te 

behouden? 

- Ik voel me goed en fit. Dit komt omdat ik op tijd naar bed ben gegaan. 

Fijn dat je je goed en fit voelt. Nu je weet waardoor je je zo voelt kun je dit 

misschien vaker doen. Maar is dit de enige reden waardoor je je zo voelt 

of zijn er meer redenen? Zo ja, welke redenen? 

- Ik voel me goed, zit lekker in mijn vel. En dingen gaan zoals ik wil dat ze 

gaan. 

Het is een goede vraag die je scherp houd. 
Goed om te horen. Hoe komt het dat dingen gaan zoals je wilt? En wat 

doe je in situaties waarin dit niet zo is? 

- Het gaat goed maar ook iets minder tegelijkertijd. Combinatie tussen 

lekker effectief bezig zijn en iets te veel stress. Ook probeer ik gewoon 

door te gaan met positief leven tijdens corona, maar ik merk als ik er bij 

stil sta dat ik het toch moeilijk heb. Vooral op sociaal vlak. 

Goed dat je gewoon probeert positief te blijven, maar ook goed dat je er 

af en toe bij stil staat dat het toch allemaal wel moeilijk is. Het is lastig 

om in deze tijd sociale contacten goed te onderhouden. Wat is de 

oorzaak van de stress? Wat mis je op sociaal vlak en wat zou je hier 

eventueel zelf al aan kunnen veranderen? Wie kan je hier eventueel bij 

helpen? 

- Ik voel me goed, gemotiveerd maar verdeeld in mijn motivatie. 

Goed om een vraag zoals deze te beantwoorden omdat ik mijzelf dan 
actief bevraag waarom ik mij zo voel. 
Fijn dat je je goed voelt. Waardoor voel je je goed en wat zorgt voor de 

verdeling in je motivatie? Zoek de oorzaken zodat je deze aan kan 

pakken. 

- Ik voel mij een beetje gloeiend. Ik sta uit en ben moe. Voel ik wel iets of 

stroomt alles langs mij heen? 

Dit opschrijven was fijn. Maar er veranderd niets aan mijn gevoel. Ik blijf 
mee bewegen in de stroom. 
Hoe komt het dat je je zo voelt en waar worden deze gevoelens door 

veroorzaakt? Heb je dit al besproken met iemand, anders is dit misschien 

een idee om te doen. Wat zou je kunnen doen zodat je weer ‘aan’ kan 

staan? 

- Ik voel me goed vandaag. Ik heb leuke dingen op de planning staan, dus 

daar haal ik mijn energie uit. Verder heb ik niet veel geslapen maar ik heb 

wel genoeg energie voor de dag. Ik heb best twee spannende dagen 

achter de rug omdat ik meer verantwoordelijkheid kreeg op het werk maar 

dat is allemaal goed gegaan dus dat geeft me een boost! 

Wat leuk om dit te horen! Lekker positief J Blijf die energie vasthouden en 

halen uit die leuke dingen. Ik weet niet wie je bent maar ik voelde me trots 

toen ik dit las. Ga zo door!! 
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- Ik voel me duaal. Aan de ene kant ben ik gelukkig en dankbaar. Maar 

tegelijkertijd ben ik er vermoeid en voel ik mij daar vreemd over. Want het 

hoort niet zo te zijn. 

Ik vond het okay. 
Hou je vast aan het gelukkige en dankbare gevoel, maar probeer wel voor 

jezelf uit te zoeken waarom je je er vreemd over voelt. Misschien kan je 

het er met iemand over hebben of voor jezelf alles even op een rijtje 

zetten. Vraag jezelf bijvoorbeeld af: Waar komt de dualiteit vandaan? Wat 

zijn de oorzaken van deze vermoeidheid, waarom voel je je er vreemd 

over? 
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Nieuwe vragen: 

Onderzoeksvragen: 

- Wat is de invloed van corona op de mentale gezondheid van jongeren? 

Artikelen  

- Worden mensen (jongeren) begrepen met mentale problemen? 

- Voelt men zich veilig genoeg om een gesprek aan te gaan over zijn/haar 

problemen? Uit de resultaten van de enquête blijkt dat men wel met hun 

omgeving praat over zijn/haar klachten, hieruit kun je concluderen dat het 

voor velen toch veilig voelt om er met een bekende over te praten. 

- Zoeken jongeren professionele hulp voor hun problemen? De meerderheid 

niet 

- Zou een ervaring helpen om mensen de situatie van mensen met mentale 

problemen beter te laten begrijpen? Uit de resultaten van de enquête blijkt 

dat men denkt dat een ervaring zou kunnen helpen. 

- Hoe kun je iemand laten ervaren hoe het is om een depressie te hebben? 

Voorbeelden: Zie bronnen Laura van Hoogenstraaten en Paisley Fried 

- Hoe kunnen we mensen iets laten ervaren zodat zij mensen met mentale 

problemen (een depressie) beter kunnen begrijpen? ?? 

- Hoe kunnen we mensen iets laten ervaren zodat zij weten waar mensen 

met een depressie mee te maken hebben? 

- Hoe kunnen we het toegankelijker maken om te praten over mentale 

problemen? 

- Hoe kunnen we het makkelijker maken om je gevoel te uiten of te delen? 

ANONIMITEIT 

 

ANONIMITEIT: 

- Wat is anonimiteit? 

- Voordelen/nadelen anonimiteit 

- Maak anonimiteit dingen makkelijker? 

- Wat draagt anonimiteit bij aan het uiten van je gevoel? 

- Geeft anonimiteit een veiliger gevoel?z 
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Andrew Rae – Phone buddies 
 

  
 
ANONIMITEIT 

à Toestand dat de identiteit van iets of iemand niet bekend is 

àMen spreekt van anonimiteit als de identiteit van een persoon niet bekend is of 

als hij die niet bekend wenst te maken. 

Voordeel: Eerder open en eerlijk. 

 

MASKER IDEE 

In plaats van een masker opzetten en jezelf verbergen wil ik dit omdraaien. Het 

masker onthult ipv verbergt. 

THE TALKING MASK 

 

Een masker waarmee je verteld hoe je je voelt of wie je bent in plaats van dat je 

jezelf verbergt. Het onthult dus gevoelens zonder erover te spreken en de 

anonimiteit blijft bestaan. 
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THE TALKING MASK
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Bronnen die ik meegekregen heb tijdens mijn beoordeling 

https://www.youtube.com/watch?v=IbIjGxc1vjo 

Heineken brings together opposing sides over a beer in a film that goes some 

way to prove that in the end, all we really want is to just get along with each 

other. In the film, the beer brand brings together two strangers with completely 

different views about feminism, climate change and LGBT rights. They are 

encouraged to work with each other to build a bar where they are invited to drink 

together, before finding out their new friend's very different opinions about views 

close to their own hearts. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=84OT0NLlqfM&feature=emb_logo 

Ten tijde van de Ramadan heeft Coca-Cola een eervol gebaar gemaakt. Het 

bedrijf heeft in het Midden-Oosten ongelabelde blikjes geproduceerd om 

mensen wereldwijd bewust te maken van vooroordelen en stereotypen. Hiermee 

maakt Coca-Cola een prachtig statement: “Labels are for cans, not people.” Ik 

bewonder de creativiteit, de slogan en de productie. Coca-Cola bewijst hoe 

sterk én invloedrijk een ‘simpel’ social experiment kan zijn. Mooi. Chapeau! 
 

https://www.buildingconversation.nl 

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de 

ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving.  

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het 

gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek 

geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die 

zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van 

indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook 

en het wortelnetwerk van bomen.  

We koesteren een groot geloof in de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de 

creatie van nieuwe sociale en ecologische vormen van samenleven. Vanuit 

actieve hoop gaan we aan het werk, ondanks én in reactie op de dystopische 

wereld die ons wordt geschetst door wetenschap, politiek en media. In al het 

werk dat we doen, nodigen we het publiek uit als mede-maker en 

gesprekspartner, met als belangrijkste doel de emanciperende kracht van de 

kunsten over te dragen aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk 

verschillende plekken in de samenleving.  

Waarom De manier waarop we participeren in sociale en ecologische structuren 

moet veranderen. Er is een dringende behoefte aan heldere en onverschrok- ken 

reflectie op de plek die we innemen; ten opzichte van elkaar, in de wereld. De 

groeiende ongelijkheid tussen mensen onderling en tussen mens en natuur 

vraagt om een radicale herziening van het waarden- systeem waarop ons 

samenzijn is gebaseerd.  

Missie Het is onze missie om mensen te activeren de eigen gesprekscultuur als 

een kunstenaar tegemoet te treden. We dagen mensen uit de reflectie op en 

vormgeving van de manier waarop we met elkaar spreken zelf in handen te 
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nemen. Strevend naar een bewuste deelname aan het gesprek in een 

dynamische sociale structuur met oog voor alle levende wezens met wie we 

samenleven.  

Visie De ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. Hier, los van de 

dagdagelijkse realiteit, kunnen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een 

vrije, experimentele ruimte. Het oefenen, repeteren en schetsen is niet een 

voorbereidend side-effect van kunst, het is de essentie van wat kunst is en zou 

moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als 

zodanig terug in de wereld. Een oefenruimte, niet alleen voor professionele 

kunstenaars, maar juist en vooral voor een ieder die de behoefte voelt zichzelf 

en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien.  

 

Feedback: 

8,5 

Prachtig hoe je in staat bent een groot thema al experimenterend te verkennen. 

Knap hoe je door deelnemers kleine, logische stapjes te nemen, een veilige 

omgeving weet te creëren waarin ze een (intiem, kwetsbaar, onbekend) stukje 

van zichzelf delen. Daar vervolgens ook op reageren getuigt van een hoge mate 

van inlevingsvermogen en medemenselijkheid. Grappig om te zien hoe een idee 

voor masker dat opeens bij je binnen plopt het niet beter maakt. Je maakt het 

daarmee ingewikkelder en daarmee minder toegankelijk. Ik begrijp je 

enthousiasme voor het masker en het is zeker interessant nog te experimenteren 

met manieren waarop je anonimiteit/veiligheid kunt waarborgen. 

 

Fijn dat je idee vaag is. 

Gebruik je ook taal? Of juist een emotie & gevoel? 

Kijk naar wat mensen al hebben geschreven en dan nadenken wat voor maskers 

horen daarbij. Verdiep je in het masker vormgeven. 

Zijn gevoel is dat het wel heel ingewikkeld wordt, terwijl wat je al hebt gedaan al 

heel erg spot on is. 

Wel goed wat je hebt gedaan, houd het simpel.  

Misschien iets doen met sensoren, bijvoorbeeld angst meten, zoek de 

technologie op, misschien maakt dat het makkelijker.  

Hij vind je post-its echt fantastisch. 

Waarom is het zo goed? 

1. Heel persoonlijk 

2. Anonimiteit 

Ga nog kijken naar deze succesfactoren en hoe kun je met die ingrediënten iets 

nieuws verzinnen. Schoonheid van de eenvoud. 

Doe het anders nog eens, een verbeterde versie en kijk er dan eens naar. 

Soms heb je het al te pakken en kijk dan wat er zo goed aan is.  

Een nieuw concept maken vanuit een oud concept. 

Anonimiteit creëert veiligheid, maar wat is er nog meer in een gesprek wat het 

veilig maakt.  
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Heel goed bezig, je gaat ////! 

Kan ook nog meer richten op een specifieke doelgroep. 

Kijk naar de elementen, context speelt een belangrijke rol. 

Spelen met beiden. Digitaal & analoog. 

Speel met verschillende varianten. Bijvoorbeeld de lichtgevende fles, 

flessenpost. 

Zoek naar andere manieren die vertrouwd voelen. 
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MASKER 

Voicemailidee 

 
Brainstorm/feedbacksessie met groepje 

o Gevoel uiten à Knoppen hoe was je ervaring, winkel, waar is dit? 

o Cijfer van je dag 

o Kaartjes à anonimiteit 

o Pashokje? Met andere intentie de telefoon oppakken 

o 2 telefoons van elkaar 

o Filmpje rug gefilmd en biechten 

o Bandje aflopen wat naar je luistert of telefooncel 

o Building letter conversation, meest afgelegen telefooncel 

o Toiletmuur idee is echt top, misschien combineren met die voicemails 

zodat ze misschien ook kunnen reageren op gevoelens van anderen. 

o Niet laten zien dat mensen in een gevoelsbox stappen 

 

Bron meegekregen van Sven: 

Hommage to the Human Voice 

 



 28 

Braindump schetsen 
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- Luistermuur: een muur waar je kan luisteren naar verschillende gevoelens. 

- Inside my head: soortvan iemand anders zijn ‘hoofd’ opzetten. 

- Gevoel koppelen aan de zwaarte ervan, dus wanneer je luistert naar iemand 

gevoel je bijvoorbeeld 4 kg extra draagt. 

- The Cloud: een opslag voor gevoelens 

 

 



 30 

The Cloud: 

- een opslag voor gevoelens  

- een veilige plek 

- een samenhangende verzameling net zoals een wolk een samenhangende 

verzameling is van kleine regendruppeltjes 

- Je kunt er luisteren en delen 

 

Ik wil dat het iets wordt waar je in kan en even afgesloten bent. 

 

Inspiratie 
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Het idee is dus om een echte “wolk” te maken waarin de opslag/cloud zich 

bevind. Hierin kun je dan gaan staan waardoor je hoofd in de wolk zit. 

In de wolk kun je luisteren naar gevoelens van anderen en je eigen gevoel 

uitspreken en achterlaten. Hierna kunnen anderen dan ook weer jouw gevoel 

luisteren. 
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Dit is een kleinschalig ‘prototype’ zoals ik wil dat het eruit komt te zien. 
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De materialen die ik ga gebruiken zijn: 

- Kippengaas 

- Ijzerdraad 

- Papier Maché (behanglijm en kranten) 

- Verf 

- Vulmateriaal 

- 2 telefoonschermen 

- Lampjes 

 

Ik ben eerst de vorm gaan maken van kippengaas. 

Ik heb hier afmetingen voor gemaakt aan de hand van het opmeten van 

verschillende gezinsleden. 

De afmetingen moesten ongeveer 100x70x50 worden.  
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Ik heb spraakmemo’s gemaakt van de volgende teksten. (voor Telefoon 1) 

1. Welkom, speel mij af 

‘Welkom in de cloud. 
De cloud is een opslag voor gevoelens, het is een veilige plek 
Waar je kunt  luisteren naar een ander en je je eigen gevoel kunt 
uitspreken. 
Op het scherm hiernaast kun je je eigen gevoel inspreken, maar je kunt 
hier ook luisteren naar een gevoel dat iemand anders heeft achtergelaten. 
Hieronder kun je een aantal voorbeelden afspelen van gevoelens. 
Je kunt je gevoel op allerlei manieren uitspreken.  
Voorbeeld 1 is bijvoorbeeld een lange versie en voorbeeld 2 een korte 
versie.’ 
2. Voorbeeld 1 

‘Het gaat lekker! Tuurlijk er zijn een hoop dingen die ik mis. Maar ik heb 
leuk werk waar ik naast een leuke zakcent verdienen ook nog eens met 
enorm veel enthousiasme mn expertise mag uitoefenen, een minor die 
echt onwijs gaaf is met rete interessante klasgenoten en docenten, 
schatten van vrienden die ik regelmatig spreek en soms ook zie, een 
relatie die ondanks corona-perikelen super goed gaat en waar ik meet 
heel veel liefde en plezier in zit en ik heb naast dat alles ook nog eens tijd 
voor m'n hobbies en zo af en toe om gewoon lekker te niksen. JA ik mis 
feesten enorm en the first thing i'm gonna do als het weer mag is 
feesten/raves/whatever the fuck je het wilt noemen organiseren. Maar ik 
heb ook een kant van bijv het internet ontdekt die door de C-tuatie is 
ontstaan. Online communities die zich hebben gevormd door gedeelde 
passies, groepen mensen die helemaal niets met elkaar van doen hebben 
die zo samen komen en verbroederen... dat is toch hartverwarmend!’ 
3. Voorbeeld 2 

‘Ik voel mij een beetje gloeiend. Ik sta uit en ben moe. Voel ik wel iets? 
Of stroomt alles langs mij heen? 
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Hierna ben ik het gaan bedekken met vulmateriaal zodat het een 

‘wolkenlook’ kreeg.  
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Ik heb boven op de wolk 2 haken gemaakt waaraan ik de wolk op kan hangen. 

Hieronder zie je hoe ik dit heb geprobeerd thuis. 
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In de wolk zijn lampjes bevestigd voor het licht in de wolk. Er zijn 2 telefoons 

bevestigd aan de binnenkant, hierop kun je de audio afspelen en op de andere 

kun je zelf je gevoel inspreken. Hierdoor kun je in de wolk je gevoel uiten maar 

ook luisteren naar andermans gevoel. Zo word iedereen toch gehoord en kan 

iedereen toch op een veilige manier zijn/haar gevoel uiten. 

 

 


