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Mindfulness. Je kunt geen glossy openslaan of er staat wel een artikel in over
'leven in het hier en nu', 'met aandacht' of 'zonder oordelen'. Onderzoek heeft
uitgewezen dat mindfulness chronisch zieke patiënten kan helpen om grip te
krijgen op hun pijn en verdriet daarover. Maar kan de methode ook worden toegepast door medewerkers in organisaties? En wat levert dat bedrijven dan op?
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vragen . Soms is dat inderdaad de noodzaak om
dingen eens in een ander perspectief te be kijken. Alleen een gekwalificeerde trainer zal dat
zien en weet w at hij voor een organisatie kan

allerleukste moeder zijn. Dat

betekenen. Want je wilt oo k niet dat een mede-

maakt dat mensen er moei lij k

werker - schertsend - zo gefocust raakt op het

mee kunnen omgaan als iets

hier en nu dat hij niet m ee r naden kt over de t oe -

tegenzit. Dat zie ik de afgelo-

ko mst. Daar heb je als organ isatie ook niet veel

pen vijf jaar scherper d an de

aan. Je m oet dus hee l goed kijken waar je mee

ja re n daarvoor. En dat levert

bezig bent en of dat ook de bedoel ing is."

druk op."
AUKE : "Wat

kan mindfulness

PIM :

" Ik ben te rade gegaan bij een aanta l p atiën-

organisaties bre ngen? En wat

ten die ik heb aangeraden om iets met mi nd fu l-

zijn de ris ico's?"

ness te doen. Eén van hen verte lde d at wanneer

hij voorhee n stress voelde opkomen, hij zich

hiervoor open staat. Het is een too l die eigen lijk

onm iddellijk zorgen begon te maken. Mindful -

voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Het

ness heeft hem geleerd o m dat niet meer te

is nam elijk een ext ra mogelijkheid om no g breder

doen, maar het probleem direct aan te pakken of

van je leven - en dus ook van je werk - te kunnen

op te losse n, zonder in pa niek te raken. Voor

genieten."

hem is het d us een heel waa rdevo lle toevoeging

PAULINE :

in z'n lifestyle. waar werk natuurlijk een o nder-

een o rga nisatie biedt. Welke fa cili tei ten bi ed je

deel van is . En voor de orga nisat ie waa r hiJ

aa n? Ik ben ervan overtuigd d at m indful ness een

werkt. betekent het dat het risico op uitval is
gedaald."

manier is waarop mensen zic h pret t iger gaan voe-

PAULINE:

"I n een lerende o rganisat ie loopt altijd

"HR denkt na over de we rkomgeving d ie

len. Het zorgt dat ze beter in het leven komen te
staan en goed omgaan m et wat er op hun pad

een aantal processen naast elkaar. Dat vraagt

komt. Al leen daarom al zou HR het in ieder geval

vee l aandacht. Om tot een mindfulle o rga nisatie

moeten aanbieden. Tege lijkertijd m oeten mensen

te komen. zou je ruimte moeten creëren vo o r

ook de ruimte krijgen om gewoon van negen tot

reflectie. Dat is volgens m ij een organ isatie d ie

vijf te werken en het daarbij te laten."

naar z' n eige n ontwikkeling en o utput kij kt. Dat

WIBO :

doen we ind ivid ueel, maa r je kun t het ook als

afs luiten met organisat ies. is één va n onze eisen

organ isatie organiseren."

dat mensen niet gestuurd mogen worde n. Het

WIBO :

" Een m in df ulle organ isatie heeft aand acht.

weet waa r hij m ee bezig is en is alert op ontwikkelingen . zowel binnen als buite n."
AU KE:

"Welk concreet advies w illen jullie HR

meeg eve n over m indful ness?"
PIM :

" Mindfulness maa kt je niet beter. maa r houdt
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moet een vr ije keuze zijn. Je kunt mensen geen
ideologie op leggen. Maar mijn boodschap aan HR
is vooral: zet mindfulness alleen in op een kwa lita t ief ve ra ntwoorde ma nier. Denk goed na over wat
het voor jouw organisatie kan betekenen. En
maak het onde rdeel va n het beleid, va n hoe je
met de organisatie w ilt omgaa n. Hapsnap heeft
geen zin." r.}
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