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Je gaat zo op in wat je doet 
dat je jezelf en de tijd vergeet. 
Dat heerlijke gevoel heet flow. 

En het beste nieuws: flow is 
voor iedereen bereikbaar.

Flow
Power

DE EXPERT

Hilde Mariën, coach en consultant 
in stressproblematiek, oprichter van 
het opleidingscentrum voor stress-
management THHINK en auteur van 
Ik ben (het) zo moe. hildemarien.be

MIND

zelf wil en graag doet, om authentieke 
keuzes te maken: keuzes die kloppen met 
wie je bent en wat jij belangrijk vindt. 
Maar dan nog komt flow niet altijd van-
zelf aangewaaid.
Hilde Mariën: ‘Er moet een uitdaging aan 
gekoppeld zijn die net iets meer vraagt 
dan de vaardigheden die je al bezit. Is de 
uitdaging te klein, dan schuilt er verve-
ling om de hoek. Wég flow. Omgekeerd 
zorgen te hooggespannen verwachtingen 
voor angst en blokkades. Het helpt om 
een groter doel in stukjes op te hakken. 
Zo kan je stap voor stap beter worden. 
Leren pottenbakken vergt bijvoorbeeld 
heel wat tijd en oefening. Zonder haal-
bare tussendoelen raak je teleurgesteld 
en gefrustreerd.’

FOCUS ZONDER FOCUS
De ultieme flowervaring vergt ten slotte 
nog een mysterieus snuifje magie, dat 
Hilde maar moeilijk onder woorden kan 
brengen. ‘Je focust op de activiteit, maar 
zonder echt op die focus te focussen. 
(lacht) Ik weet het, dat klinkt tegenstrij-
dig. Maar als je iets kiest dat je graag wil, 
waar je een beetje aanleg voor hebt en 
dat een beetje spannend en uitdagend is, 
dan komt die ervaring wel vanzelf. Het 
leuke is: alles is potentieel een bron van 
genot en flow. Zelfs kleine dingen kunnen 
je opladen en opfrissen. Net dat is de 
kunst van het leven, vind ik.’
De grootste hinderpaal op het flowpad 
wil Hilde ook nog meegeven: de smart-
phone. ‘Dat is de ultieme flowkiller. Zet 
hem op stil en stop hem in een lade. Als 
je tachtig keer per dag je telefoon checkt, 
is flow onmogelijk.’

HIERAAN HERKEN JE FLOW
• Je werkt naar een duidelijk doel toe
• Je wordt uitgedaagd, maar het einddoel is haalbaar
• Je bent zo geconcentreerd bezig dat je jezelf vergeet
• Je beleeft voldoening of vreugde aan de activiteit
• Je hebt controle over de activiteit
• Je verliest het tijdsbesef, waardoor de tijd voorbijvliegt
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e Britse kunstenaar David 
Hockney is 84 jaar oud en 
maakt tegenwoordig schil-

derijen op zijn iPad. Ook zonder verf 
spat het plezier ervan af. Het geheim van 
zijn creativiteit en levensvreugde? ‘Heel 
eenvoudig: ik teken elke dag. Als ik zo 
drie of vier uur bezig ben, kan ik mezelf 
daar helemaal in verliezen. De tijd glijdt 
voorbij alsof het niet mijn tijd is. Er is 
geen ego meer, ik treed als het ware 
uit mezelf.’ 

HELEMAAL OPGESLORPT
Wat Hockney ervaart, is puur natuur 
en zo oud als de mensheid. Psycho-
loog  Mihály Csíkszentmihályi noemde 
het ‘flow’.
Hilde Mariën, stresscoach 
en consultant: ‘Flow ont-
staat wanneer je helemaal 
 opgeslorpt wordt door een 
activiteit. Je bent zo geïn-
spireerd en gefocust dat 
de tijd voorbijvliegt. Je hebt 
het gevoel dat je voluit leeft. 
Achteraf ben je voldaan.’
Veel cliënten van Hilde slagen 
er niet meteen in om zo’n flowher-
innering naar boven te halen. Hilde 
Mariën: ‘Hun flowgevoel is verdwenen 
onder de sleur van alledag. Het is niet 
dat ze doodongelukkig of depressief zijn. 
Wel is alles een beetje grijs, de spran-
kel is eruit … Tijdens de coronacrisis 
hadden mensen er nog meer last van 
dan  anders.’ 
Ook heel plichtsbewuste mensen komen 
moeilijk tot flow, vertelt Hilde. ‘Ze zijn 
 loyaal aan alles en iedereen, maar niet 
aan zichzelf. Ook dat is een flowkiller.’

MINDER MOETEN
Er bestaan activiteiten met een hoog 
flowgehalte. Sportwedstrijden, artistieke 
manifestaties en rituelen zijn speciaal 
in het leven geroepen om moeiteloos 
flow en genotsmomenten te creëren. 
Sommige mensen zijn er van nature ook 
beter in dan andere. Dat heeft te maken 
met zelfvertrouwen en een gevoel van 
veiligheid. Toch kan bijna iedereen flow 
ervaren, denkt Hilde Mariën. Zij begeleidt 
mensen om keuzes te maken die beter 
bij hen passen, professioneel en privé. Zo 

ervaren ze minder stress en meer 
voldoening en komt er ruimte 

voor flow.
Hilde Mariën: ‘Als startpunt 
vraag ik mijn cliënten om 
na te denken over dingen 
die hen een goed gevoel 
geven. Dat is vaak een 

moeilijke opdracht. Velen 
zitten vast in het ‘moeten’- 

straatje: voor de kinderen zorgen, 
hun loopbaan uitbouwen, het huishou-

den doen ... De dingen die ze graag willen 
doen, zijn helemaal ondergesneeuwd. Zo 
verliezen ze de connectie met zichzelf.’
Wat je een goed gevoel geeft, is voor ie-
dereen anders. De ene mens droomt van 
eenzame wandelingen, de andere raakt 
opgeladen van een drukke dansfuif.
Hilde Mariën: ‘Wees eerlijk met jezelf en 
ga na wat bij jou past en je energie geeft. 
Is dat een skitrip zonder je partner? Doe 
dat dan, ook al vinden de buren het maar 
een raar idee. We moeten weer een beetje 
leren dromen. Vaak zijn die dromen niet 
zo onrealistisch en met een goede plan-
ning best haalbaar.’

EEN BEETJE UITDAGING
De volgende stap is om in je privé- en 
werkleven prioriteit te geven aan wat je 

‘De 
smartphone 
is de ultieme 

flowkiller’ 



26 27

>>

Naima begon pas op haar 27ste met zingen. In 2021 
brak ze door als soloartiest, met enkele covers en 
haar debuut-ep. Ze toert sinds kort met haar band en 
is bezig met de opnames van een coverplaat.

NAIMA JORIS, 39 JAAR, MUZIKANT, 
ZANGER, SONGSCHRIJVER

‘M
 
 
ijn stiefmoeder en ik waren close. Ik 
was 19 toen ze stierf. Het gaf mijn be-
wustzijn een klap, duwde mijn leven 

in een andere richting. In de maanden voor haar overlij-
den had mijn vader van een vriend Het Tibetaanse boek 
van leven en sterven gekregen. Ik raakte geboeid door het 
boeddhisme en stopte met het muziekconservatorium. 
Ik ging op zoek naar zingeving en de beste manier van 
leven. Dan kom je vanzelf bij flow terecht.
Flow is iets organisch. Wind, water, seizoenen, het ritme 
van dag en nacht: de natuur ís flow. Spelende kinderen 
hebben dat ook. Ze gaan op in hun fantasie en raken 
in een staat van flow. Veel mensen verliezen 
die gave wanneer ze volwassen worden en 
verantwoordelijkheden krijgen. Ik had 
een levendige verbeelding en ben lang 
kind gebleven. Ik had moeite om me 
aan te passen aan het ritme van de 
samenleving. Eigenlijk ben ik nog 
steeds dat kind. Ik omarm dat. Flow 
ervaar ik niet in de eerste plaats 
als muzikant, maar als mens. Het is 
mijn levensstijl. Als ik wandel, zwem, 
eet: constant zoek ik die staat van flow. 
Het maakt mij gelukkig.
Van muzikanten wordt soms gezegd dat ze 
eerst veel moeten oefenen en technisch onderlegd 
worden voor ze ‘vrij’ kunnen spelen en flow ervaren. 
Bij mij is dat niet zo. Ik heb totaal geen techniek. Tege-
lijkertijd op mijn piano en mijn stem letten, dat is al te 
moeilijk. Ik repeteer net genoeg om mijn pianoakkoor-
den op automatische piloot te kunnen spelen, of ik speel 
een vooraf opgenomen loop af. Alleen dan kan ik al mijn 
aandacht richten op het gevoel van de song en de bete-
kenis van de tekst. Zo kom ik in een flow. Ik ben me dan 
wel nog bewust van wat ik doe, maar kom tegelijk in een 
 gebied waarin ik niet bezig ben met hoe ik klink of eruit-

TALENT VOOR FLOW 

zie. Pas als ik stop met zingen, besef ik: oei, ja, 
ik sta hier op een podium.

Omdat ik geen zangtechniek heb en verlegen was, ben ik 
heel stil beginnen te zingen, in een microfoon en met een 
koptelefoon op. Uiteindelijk is dat mijn zangstijl geworden. 
Daarom vind ik mezelf geen zangeres. Ik heb niet geoe-
fend op techniek, maar op het mij verliezen in het gevoel. 
Te hard proberen is daarbij nefast. In de Chinese traditie 
hebben ze het over ‘niet-doen’ of ‘niet-proberen’. De beste 
take in de studio is altijd die waarin ik het minst probeer. 
Je moet het gewoon doen. Ik heb een blindelings vertrou-
wen in mijn oren. (lacht)
Dat is het moeilijke aan zingen: een stem liegt niet. Ik 
hoor het als iemand te hard zijn best doet. Ook al is dat de 
strafste zanger van de wereld: als ik de intentie niet voel, 
vind ik het niet mooi. Perfectie raakt me niet.’ 

 ‘Ik ben elke 
dag op zoek 
naar die staat  

van flow.  
Het is mijn 
levensstijl’
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low gaat voor mij samen met challenge. 
De combinatie van topsport en mijn studie 
voor bio-ingenieur is pittig, maar dat vind 

ik niet erg. Ik heb altijd gesport omdat ik het plezant 
vind, maar ik wou ook kijken hoever ik zou raken. Ik ben 
op mijn achttiende gestopt met basket, in de atletiek kon 
ik het verder schoppen. 
Tokio was bedoeld als tussenstation naar de Olympische 

Spelen van Parijs, om ervaring op te doen. De trainingen 
liepen goed, maar ik had niet verwacht om op een zucht 
van brons te eindigen en vijf persoonlijke records te bre-
ken. Het waren lange dagen, maar de wedstrijden zelf 
vlogen voorbij. Ik zat in een soort van flow, denk ik. Op de 
200 meter had ik niet het gevoel dat ik snel liep, tot ik na 
de finish mijn tijd zag staan. Iedereen had het achteraf 
over mijn brede lach en het plezier dat ik uitstraalde. Mij 
lijkt genieten een voorwaarde voor flow. 
Parijs, en het hele proces daarnaartoe, is dé challenge 
voor mij. Maar 2024 is nog ver. Daarom hakken we die 
grote uitdaging op in kleine doelen. Ik train op zeven 
 disciplines. Elk jaar kiezen we per discipline accenten. 
Tijdens de training ligt de focus op die kleine verbeterin-
gen. Daarin mag je wel niet overdrijven. Speerwerpen is 
mijn moeilijkste nummer, waar ik al veel op gewerkt heb. 
Soms verval je dan in technische details, terwijl je eigen-
lijk eerst de hele beweging moet verbeteren. Te veel focus 
is ook niet goed.
In technische disciplines, zoals hordelopen, is het zoeken 
naar een goede combinatie van concentratie en ontspan-
ning. De ene keer zit ik goed in de flow, de andere keer 
minder. Het is een gevoel dat ik niet echt met woorden 
kan uitleggen. Maar als ik in de flow zit, voel ik hoe ik 
mijn pasritme kan opdrijven en die horden sneller en 
sneller kan nemen. Dat lukt alleen als ik goed voorbereid 
ben. Op training verwerk ik veel informatie en oefen 
ik alles tot in de kleinste details. Tijdens de wedstrijd 
vertrouw ik erop dat alles op punt staat. Ik hou dan nog 
enkele sleutelpunten in mijn achterhoofd en laat het voor 

de rest los. Ik maak mijn hoofd leeg, stuur mijn 
gedachten in de juiste richting en concentreer 

me op mezelf. Emoties probeer ik te onder-
drukken. Na de wedstrijd komen die wel 

naar boven – ik krijg nu nog kippenvel 
als ik aan Tokio denk.
Dat de tijd voorbijvliegt als je in de flow 
zit, ervaar ik vooral tijdens het studeren. 
Ik moet daarvoor wel mijn telefoon op 

stil zetten. (lacht) Het klinkt misschien 
gek, maar een andere flowactiviteit van 

mij is eten. Ik eet heel graag, ik kan er hele-
maal in opgaan. Op zondagavond is het bij onze 

ouders familieavond. Als mijn mama dan lasagne 
maakt en we honderduit aan het bijpraten zijn, vergeet ik 
al de rest en kan ik blijven eten. Heerlijk!’ n

In 2021 trad Noor uit de schaduw van Nafi Thiam. 
Ze haalde zilver op het EK vijfkamp en werd met haar 
vierde plek op de zevenkamp dé Belgische verrassing 
op de Olympische Spelen in Tokio.

NOOR VIDTS, 25 JAAR, MEERKAMPATLEET, 
STUDENT BIO-INGENIEUR

 
‘Ik had niet  
het gevoel  

dat ik zo snel liep, 
tot ik mijn tijd  

zag staan’


