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Flow kun je creëren. Nu denk je – oh ja, een
coach zegt het, lekker zweverig, fijn hoor.
Totdat je er topsporters over hoort praten.
Een Pieter die over zijn grenzen gaat en
achteraf zegt dat ‘ie als vanzelf bij de finish
kwam. Een Inge die haar prachtige lange
vingers voor haar gezicht houdt als ze
hoort dat ze wederom goud heeft gepakt.
Gezichten die verrast zijn, en een ‘ik kan
het niet geloven’ uitstralen.

Die mensen waren in flow. En dat ging niet
vanzelf. Ze creëerden dat voor zichzelf. En
daar halen ze goud mee. Daarom wordt
flow ook wel vloeibaar goud genoemd. En
geluk is dan het grote bijproduct.

Hoe kom je d’r aan? Is daar een recept
voor? Moet je het wonder uitnodigen? Ja.
Diep gaan, de draak tegenkomen, schaduw
in je gezicht – dat gaat eraan vooraf. Tien
keer vallen, of meer, maar wel weer

opstaan en blijven geloven. Het is de
Hongaarse gedragswetenschapper Mihaly
Csikszentmihaly, die de term flow introdu-
ceerde. Hij noemt het de psychologie van
de optimale ervaring. 
Er ontstaat dan moment dat je geen besef
meer hebt van tijd, waarbij de lat lag nog
nooit zo hoog lag, terwijl je het beter doet
dan ooit. Je redt het gewoon. 

Flow-ervaringen beginnen vroeger dan je
denkt. Het begint al bij onze kinderen.
Herinner je jouw dikke dreumes die na 25
keer vallen en opstaan ineens zijn eerste
stappen zette. Waarom? Niet omdat ‘ie niet
wist waar hij heen ging – sterker nog – een
koekje of een papa met open armen was
vaak het doel. En daarom lukte het, want
hij wist waar hij heen wilde, en probeerde
het net zolang tot het lukte. Het beeld van
dat blije koppie staat dan ook in je geheugen
gegrift. Alsof hij vleugeltjes kreeg. En een

Go with the flow… Je hoort het wel vaker. Maar wat zég je daar nou eigenlijk mee?

Ga mee met de stroom? Volg je gevoel? Hoe de wind waait? Met de wind mee? 

Er zit iets passiefs in, alsof je er geen invloed op hebt. Caroline gelooft daar

gek genoeg niet in...

kind vindt dat dan weer logisch en zoekt de
volgende uitdaging. De trap eerst naar
boven, daarna naar beneden (head first), het
keukentrapje om uit messenblok even schaar
te pakken, de dakgoot, jawel, ze vinden altijd
wel weer een uitdaging.

Maar ook bij jezelf, bijvoorbeeld die keer dat
je na weken twijfel het toch hebt aangedurfd
om de dominante directeur van jouw bedrijf
eens helder en scherp te vertellen wat je dwars
zit. En daar voor jou totaal onverwacht een
zeer redelijke reactie op kwam en jij jezelf
afvroeg waarom je in godsnaam zo lang je
mond hebt gehouden. “Wist niet dat het leven
zo simpel was,” zei een cliënt me laatst tijdens
een sessie na zo’n ervaring, “ik hoorde mezelf
mijn verhaal doen en ik was 10 centimeter
groter toen ik de kamer weer uitliep.” 
En de volgende keer gaat het gemakkelijker,
en ga je op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Oftewel, doe waar je goed in bent en zet een
stap richting het ‘onmogelijke’. Daar groei je
van. Daar creëer je flow mee. En dan rechten
we onze schouders ineens, en geven aan ons-
zelf toe dat dit wel heel erg mooi was. Om ver-
volgens weer calvinistisch door te gaan met de
orde van de dag en de euforie maar gauw
achterwege te laten. Want ja, we moeten er
natuurlijk niet te lang van genieten.

“Eindelijk was het zover, de dag van de kick-off
van de nieuwe huisstijl. Maanden van
voorbereiding gingen eraan vooraf, er
was eindeloos aan verfijnd, en ik zag dit als
het moment van de waarheid. Nu zou ik het
presenteren aan de hele onderneming. In de
organisatie waar ik werk wordt er erg op
elkaar gelet en zijn mensen behoorlijk kritisch.
In mijn nieuwe rol als marketing manager
wilde ik een goede indruk achterlaten, maar
ik vond het vooral ook belangrijk dat na al
het werk dat gedaan was, dat alles goed
ontvangen werd. Ik stond daar namens een
heel team van mensen die eraan hadden
meegewerkt en voor wie dit even zo belangrijk
was. De zenuwen gierden door mijn keel en
bedacht nog even dat ik liever stierf, maar
nee, ik ging door. Ik stond op scherp, ik wist
wat ik wilde en gebruikte al mijn zintuigen.
En ineens stond ik het verhaal te vertellen,
had nauwelijks meer besef van tijd, het ging
gewoon vanzelf. En op het moment dat het
applaus klonk was ik er weer bij. Ik keek
naar mijn team en zag hun enthousiasme.
Tijdens deze ervaring vond ik dat ik mezelf
had overtroffen. En zoveel voldoening geeft
een gigantische kick.” �

Go with the Flow

Over Caroline Serré
In Winners&Co. schrijft Caroline Serré over
een onderwerp dat te maken heeft met
persoonlijke groei. Zij deelt haar visie en
ervaringen uit haar coachingpraktijk, waarin
zij ambitieuze mensen en teams begeleidt
die het maximale uit zichzelf willen halen.
Haar visie: “De verrassing zit van binnen.”
Meer informatie over Caroline Serré en haar
bedrijf vind je op www.ciccompany.nl
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Voorwaarden voor FLOW
1 je doel is duidelijk
2 resultaat is meteen zichtbaar
3 evenwicht tussen de hoge uitdaging 

en vaardigheid
4 diepe concentratie
5 je gaat er totaal in op
6 beheersing is geen probleem
7 de beleving van tijd is veranderd
8 er is tijdelijk verlies van ego

Jij en FLOW
Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen.
Heb jij na het lezen van dit stuk jouw flow-
ervaringen in beeld? Laat het ons weten.
Mail jouw verhaal naar info@winnersenco.nl
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