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Ontwikkeldoel in beeld 

"I can read a million ways how, 

but I have to walk the path myself to know it. 

Experience is the purest form of knowledge." 

- Stacie Martin



Soms is er verandering nodig. Je bent niet tevreden over hoe het nu gaat of je zou je

persoonlijk ergens meer in willen ontwikkelen.  

 

Je hebt bijvoorbeeld behoefte aan meer: 

innerlijke rust

je wilt beter leren omgaan met overprikkeling

sombere gevoelens

of nog iets anders

Met deze beeldende oefening wil ik je op weg helpen je gewenste ontwikkeling in gang

te zetten.

Ik noem het maar even je ontwikkeldoel

Het hoeft geen exacte kopie te worden, maar je gaat je verdiepen in deze kwaliteiten

door er heel aandachtig naar te kijken en deze in je eigen tekening over te nemen.  

 

Je ontwikkelt een meer oordeelloze blik door niet te kijken naar wat je dénkt te zien,

maar naar wat je werkelijk ziet. Handig als je merkt dat je snel aan het piekeren bent. 

 

Het is een langdurig project dat je steeds verder opbouwt. Het hoeft dus niet direct af.

Als je er regelmatig aan werkt zal je merken dat je ontwikkeldoel steeds meer een

onderdeel wordt van je leven.  

 

Zo krijgt het de tijd om te internaliseren en zal je opmerkzamer worden bij de dagelijkse

keuzes in je leven die wel of niet in lijn staan met je ontwikkeldoel.  

Je verkent wat je ontwikkeldoel precies is en je gaat op zoek naar

een kunstwerk waarin de kwaliteiten van je ontwikkeldoel, wat je

graag meer zou willen ervaren, samenkomen.

Voor je het weet lééf je je ontwikkeldoel!

Ontwikkeldoel in beeld 

In het template achterin staat een voorbeeld 
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Verhelder je ontwikkeldoel 

Difficult roads often lead 

to beautiful destinations. 



Verhelder je ontwikkeldoel 

In de laatste hoofdstukken vind je een

template die je hiervoor kan gebruiken. 

Laatst plaatste ik een bericht op

Instagram met de vraag: 

‘Hoe gaat het nu met mij?’

 

‘Wat zou ik nog meer willen

ontwikkelen?’

Neem even de tijd om daarbij stil te

staan.  

 

Ga in een ruimte zitten waar je je op je

gemak voelt, steek eventueel een kaarsje

aan of doe iets anders fijns, en breng de

aandacht naar jezelf terwijl je je deze

vragen stelt. 

Die vraag kan helpen om te zien waar je

op dit moment staat in je leven en wat je

méér zou willen ontwikkelen.  

 

Ik benadruk het woord ‘meer’ omdat ik

geloof dat je het al in je hebt. Misschien

heeft het niet zoveel aandacht gekregen

en hebben andere kanten in je meer kans

gekregen om te groeien.  

 

Wat als je die aandacht gaat verleggen

naar wat je méér wilt ontwikkelen en dat

de mogelijkheid geeft om te groeien? 

Hoe zou dit hoofdstuk in je leven heten? Schrijf op het template wat er in je

opkomt bij deze vragen 

(achterin te vinden).  

Teken of schrijf wat er in je opkomt.  

Niks is gek. 

 

Als je kijkt naar wat je hebt opgeschreven

of getekend, welke essentie spreekt daar

dan uit? Wat is de kern?  

 

Kan je die opschrijven in een woord of in

een zin? 

 

Dit is je ontwikkeldoel.

Horen er bepaalde woorden bij,

zinnen, beelden of nog iets anders?

Welke kwaliteiten spreken hieruit?

Hoe voelt het om dit ontwikkeldoel

behaald te hebben?  

Wat is er dan innerlijk veranderd?  

Hoe voelt dat? Wat doe je anders?

Wat zou ik op persoonlijk vlak graag

willen leren of ervaren?

 

Waar zou ik het liefste meer

verandering in zien?
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To do 



Tip 

Mocht je dit heel lastig vinden dan kan je het ook omdraaien. 
(lees ook Hoofdstuk 6 ‘Eerste hulp bij kritische

stemmetjes’).  

 

Ga eerst verschillende kunstwerken bekijken in

tijdschriften, boeken of op internet en kijk welke

je het meeste aanspreekt.  

 

Voel na of dit kunstwerk een kwaliteit in zich

heeft, of als je er een bepaald gevoel van krijgt,

wat je graag meer zou willen ontwikkelen 

(op persoonlijk vlak, niet qua tekentechniek).
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Intuïtief verkennen 

To practice any art, 

no matter how well or badly, 

is a way to make your soul grow.

- Kurt Vonnegut



Intuïtief verkennen 

Op basis hiervan kies je een kunstwerk uit dat

overeenkomt met de kwaliteiten van je

ontwikkeldoel. 

Het kleurgebruik

De manier hoe het gemaakt is

Zijn het korte snelle penseelstreken

Of zijn de penseelstreken nauwelijks

zichtbaar?

Wat voor dynamiek heeft het?

Welke vormen zie je?

Kijk bijvoorbeeld naar: 

Neem ook hier weer de tijd voor.

Kijk naar de kwaliteiten die je bij je

ontwikkeldoel hebt opgeschreven en kijk op

welke manier je ze terugvindt in het kunstwerk.  

Het gaat niet zozeer om de techniek, maar om 

het gevoel dat je bij de afbeelding krijgt. 

 

Bijvoorbeeld: ‘ik wil meer innerlijke rust ervaren’

-> ik ga opzoek naar afbeeldingen die bij mij

een gevoel van innerlijke rust opwekken. 

Nu de essentie van je ontwikkeldoel helder is

(of je hebt een idee welke richting het opgaat)

kan je opzoek gaan naar een kunstwerk dat

aansluit bij die kwaliteiten.  

Zoek een kunstkaart of afbeelding die voor

jou je ontwikkeldoel weergeeft of spiegelt.

9 Kunstzinnig Gezond 

To do 



De kunst van het kijken 

‘De ware ondekkingsreis is geen speurtocht naar 

nieuwe landschappen, 

maar waarnemen met nieuwe ogen.’ 

- Marcel Proust 



Als je je schilderij (of ander kunstwerk) hebt gevonden is de eerste stap om ernaar te kijken.  

Dit heb je ook gedaan tijdens het zoeken naar een passend kunstwerk.  

Dit ga je nu verdiepen.  

 

Je gaat niet zomaar kijken naar wat er is afgebeeld en de betekenis ervan zien, maar je kijkt

naar wat er daadwerkelijk te zien is.  

De kunst van het kijken 

Het is geen landschap 

Het is niet één kleur blauw 

Geen harde duidelijke grens 

Kijk eens wat je écht ziet. 

Observeer, ontdek, verken, onderzoek.

Het zijn allemaal verschillende kleurvlakken op een doek. 

Maar allemaal kleurnuances blauw. 

Maar allerlei laagjes over elkaar. 
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“Art does not 

reproduce what we see. 

It makes us see.”

- Paul Klee 



Tip Soms helpt het om een kader te

maken van bijvoorbeeld 5 bij 5

cm, dit uit te knippen zodat je

een frame hebt en dit over je

afbeelding te leggen en te

verschuiven. 

Wat is er afgebeeld?  

Wat zie je werkelijk?  

Welke vormen, kleuren, gebaren zie je?  

Waar is het licht, waar is het donker?  

Waar is het ruw, waar is het zacht?  

Wat voor penseelstreek is er gebruikt?  

Wat spreekt eruit?  

Wat valt je nog meer op?

Dat onderzoeken en verkennen gaat

straks verder op je pallet (of met

welk materiaal je ook werkt) . 

Welke kleur past hierbij?

Is het één kleur of zijn het

meerdere tinten over elkaar?

 Is het groen uit de tube of zijn het

verschillende lagen geel en blauw

over elkaar?

En ga zo maar door. 

Bekijk één klein gedeelte heel aandachtig. 

Ook de kwaliteiten van je specifiek uitgekozen

kunstwerk kan je opschrijven.
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To do 



Je gaat niet alleen kopiëren, 

je gaat ook écht leren waarnemen.  

Ons brein heeft vaak de neiging allerlei associaties te

leggen en verbindingen te maken die er misschien

helemaal niet echt zijn.

Je komt bijvoorbeeld steeds weer die ene persoon tegen, laten we

hem Harry noemen, die je altijd bozig aankijkt. Je denkt al snel dat

Harry je niet mag. De volgende keer dat je Harry tegenkomt heeft ie

voor iedereen wat te drinken gehaald, behalve voor jou. ‘Oh sorry, ik

wist niet dat je er ook was’. ‘Jaja’, denk je en je begint je vanbinnen al

helemaal op te vreten. Hij kan dan ook een kortaf antwoord van je

verwachten als hij iets vraagt.  

 

Waar zijn jouw acties dan op gebaseerd? Op een blik?  

Als nu blijkt dat Harry het op het moment heel druk heeft, slaap

tekort komt en het niet meer voor elkaar krijgt om helder uit zijn ogen

te kijken? Wat dus helemaal niks met jou te maken heeft? 

Dat is de kunst van het waarnemen. 

Wat gebeurt of zie je werkelijk en wat vul je zelf in? 

Zie je een landschap of zie je heel veel  

kleine streken en kleurvlakken?

Food for thought 

“Your goal is not to 

battle with the mind, 

but to witness 

the mind.”

- Swami Muktananda
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Voorbereiding en aan de slag 

The artist is not a special kind of person; 

rather each person is a special kind of artist. 

– Ananda Coomaraswamy 



Voorbereiding 

Kijk even met welk materiaal je wilt werken.  

Het gaat erom dat je hele dunne, lichte transparante

kleurvlakken kunt maken zodat je in laagjes kunt werken. 

Gebruik bijvoorbeeld pastelkrijt, waterverf  

of verdunde acrylverf. 

Welk formaat papier past bij je ontwikkeldoel  

Waar heb je zin in?

 Wat past bij je energieniveau van dit moment?  

Vind je het fijn om groot of juist klein te werken?

Aan de slag 

Denk eraan dat je hier misschien wel weken

of langer aan kan werken, het hoeft niet in

één keer af, het hoeft geen exacte kopie te

worden, dit is jouw reis. 

Je weet waar je aan wilt werken  

(je ontwikkeldoel) 

Je hebt een kunstwerk uitgezocht dat

daarbij past 

Je hebt er aandachtig naar gekeken 

De materialen liggen klaar  

Nu kan je de eerste laag opzetten.

Je kan het kunstwerk eerst in kleurvlakken

opdelen. Wat zijn de grotere structuren van

het kunstwerk?

Probeer zoveel mogelijk in kleurvlakken te

kijken en nog niet zo in lijnen en details. Als je

het fijn vind kan je eerst hele dunne

potloodlijntjes zetten om je papier te

verdelen in de vlakken. 

Kijk goed naar de kleuren van de

kleurvlakken en kijk of je zelf een kleur kunt

mengen die daar het dichtst bij in de buurt

komt.  

Maak hier de lichtste versie van die je

maken kunt en breng ze op je papier.

Door zo licht en transparant te werken heb je

ruimte om er later met meerdere kleurlagen

eroverheen te gaan om tot de juiste kleur te

komen. Een soort kleur mengen op je papier.

Ook is het makkelijk om gaandeweg de

vormen hier en daar wat aan te passen als

dat nodig is. 

 

Dit kan je zien als intuïtief verkennen en

aftasten. Welke kleuren en vormen passen

erbij, op welke manier breng ik ze op het

papier, wat past bij mijn ontwikkeldoel

(rustig, speels of nog iets anders).
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Zet je werk ergens neer waar je het

regelmatig ziet en zet de volgende keer weer

een lichte laag eroverheen. 

 

Gaandeweg kan je ook kijken naar de

plekken die licht zijn en welke donkerder.

Waar mogen meerdere lagen komen, wat

uiteindelijk donkerder wordt, en welke delen

hebben minder laagjes nodig zodat ze licht

blijven? 

Als de eerste laag staat laat je het rusten.

Voelt het als teveel losse delen? 

Kijk hoe je de vlakken kunt verbinden. Soms

door een dunne doorzichtige laag van één

kleur over een paar vlakken of de hele

tekening te brengen. 

Zo werk je door tot je het gevoel hebt dat

het klaar is. 
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Eerste hulp bij... 
Kritische stemmetjes

Tijd

Techniek

Every child is an artist. 

The problem is how to remain an artist 

once we grow up.

- Pablo Picasso 



Eerste hulp bij

kritische stemmetjes 

Het kan heel goed zijn dat er allerlei gedachtes in je hoofd oppoppen.  

 

Dat is oké!  

Merk ze maar op, voel wat het met je doet, ook al is dat misschien weerstand

of confrontatie. Blijkbaar is er iets in jou dat hier iets van vindt. Dat is oké.  

 

Toch mag je, ondanks dat stemmetje, beginnen te doen wat je wilde doen.  

Ik kan dit niet namaken  

Ik kan niet tekenen  

Hoe moet ik dit doen  

Ik ga hiermee experimenteren 

Ik ga dit materiaal meer verkennen 

Ik vertrouw op mezelf 

Je zou het eens kunnen benoemen en kijken hoe je

dit positief kunt ombuigen: 

Een realistische blik is natuurlijk wel handig.

Misschien kan het niet elke dag, maar wel op

één of een  aantal dagen in de week. Het

hoeven ook geen uren te zijn, misschien is 5

minuten of een kwartiertje per keer ook

voldoende.  

 

Maak hier echt ruimte voor in je agenda. Het

kan helpen om dit op een vast tijdstip of op

een vast moment in de dag te doen. Kijk wat er

mogelijk is.  

 

Het gaat erom dat je op een regelmatige basis

je ontwikkeldoel gaat ervaren. Hoe meer je je

met je beeldend werk en ontwikkeldoel

verbindt, hoe beter je het kunt integreren in je

dagelijkse leven, des te meer plezier je ervan

hebt op de lange termijn. 

Ik wil je uitdagen om tijd te maken om aan je

schildering of tekening te werken, ook al lijkt

het misschien dat je er geen tijd voor hebt. 

Eerste hulp bij tijd Eerste hulp bij techniek 

Hoe zou je schilderen/tekenen als je dit

ontwikkeldoel al bereikt hebt? 

Het maakt niet uit als het wat afwijkt van je

uitgekozen kunstwerk. Dit is jóuw werk. 

 

Zit heel je gekozen kunstwerk je in de weg

omdat je maar niet los kunt laten dat jouw

werk er anders uit zal zien dat die van de

kunstenaar?  

Als je merkt dat de techniek je in de weg zit

verbind je dan weer met je ontwikkeldoel.

Dan kan je er ook voor kiezen om dit

kunstwerk helemaal niet als hulpmiddel te

gebruiken maar helemaal je eigen weg te

volgen.

Verbind je met de kwaliteiten van je

ontwikkeldoel en kijk wat voor kleuren en

vormen je daarbij vindt passen.  

Kijk wat je handen daarmee gaan doen en wat

er ontstaat.
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“I begin with an idea 

and then it becomes 

something else.”

- Pablo Picasso 
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Tot slot een uitnodiging 

‘En de tijd brak aan dat het risico om 

in de knop te blijven 

pijnlijker was dan het risico om 

tot bloei te komen.’

- Anaïs Nin



Ben je toe aan de volgende stap  

in je ontwikkeling? 

 

Zou je willen kijken hoe je de volgende stap kunt

zetten met je ontwikkeldoel?  

Hoe je dit echt kunt integreren in je leven? 

 

Ik vind het super tof dat je de tijd hebt genomen

om dit hele document door te nemen en misschien

zelfs al wel aan de slag bent gegaan met je

beeldend werk.  

 

Daarom wil ik je de mogelijkheid geven om samen

met mij te sparren als je daar behoefte aan hebt.  

Gratis en vrijblijvend.  

 

Je kunt je verhaal doen, misschien vind je het fijn

om samen naar je ontwikkeldoel te kijken, of om

een passend kunstwerk te vinden, of te kijken naar

welk materiaal je het beste kunt gebruiken. 

Stuur me even een berichtje als je daar interesse in

hebt, dan kijken we wanneer we even kunnen bellen. 

 

info@kunstzinniggezond.nl

Samen sparren? 

Liefs, 
 

Sanne 
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Bijlage 
Template voorbeeld 



Neem even de tijd om bij de volgende vragen stil te staan.  

Teken of schrijf wat er in je opkomt. Je kunt denken aan woorden, zinnen,

beelden, kwaliteiten, gevoel, stemming of nog iets anders. 

 

Hoe gaat het nu:  

Het voelt soms alsof ik wat opgesloten zit in mezelf. Bekneld, behouden,

beheerst, alsof ik mezelf tegenhoud en beperk. Het voelt een beetje stil en

vast. 

 

Wat zou ik nog meer willen ontwikkelen? Stel je voor dat je dit

ontwikkeldoel nu al leeft. Hoe voelt dat? Wat doe je dan anders? 

Ik voel me vrij genoeg om te doen wat ik wil. Ik laat me niet tegenhouden

door mijn eigen gedachten. Ik ben minder perfectionistisch. Mijn lichaam

voelt beweeglijker. Er is meer innerlijke ruimte gekomen. Het gevoel van

diep te kunnen ademhalen.  

 

Kijk eens naar je bovenstaande antwoorden. Welke essentie spreekt

hieruit? Wat is de kern? Kan je dit opschrijven in een woord of zin? Dit is je

ontwikkeldoel. 

Ruimte, loskomen, vrijheid. 

Template
Ontwikkeldoel in beeld 

Voorbeeld 

Verhelder je onwikkeldoel 

Ontwikkeldoel:  

Ik wil meer ruimte en vrijheid ervaren. 

 

Ik ga opzoek naar afbeeldingen die mij een gevoel van 

ruimte en vrijheid geven. 

 

Het kunstwerk waar ik me de komende tijd in ga verdiepen is: 

Wheat field van Claude Monet

Ontwikkeldoel in beeld 
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Kleuren (krachtig, licht, gemengde kleuren, kleurnuances enz.) 

Ik zie zowel zachte kleuren als krachtige donkere kleuren. Er zitten heel veel

tinten van losse kleine streekjes in het gras, het graan en de populieren, vrij

realistisch kleurgebruik. 

 

Andere dingen die me opvallen: 

Los, speels, nonchalant, het maakt niet uit, rustpunt, rust in beweging. 

 

Als ik naar dit kunstwerk kijk geeft het me dit gevoel: 

Ik ervaar weidsheid en ruimte als ik naar de schildering kijk. Het gevoel diep

te kunnen ademhalen, willen rennen in het veld. Ik voel bijna de wind door

mijn haren wapperen, ik hoor het ruisen van het graan, ik zie de takken van

de populieren dansen, ik ruik een zoete zomergeur. 

 

De komende tijd ga ik me verbinden met de kwaliteiten van zowel mijn

ontwikkeldoel als van het kunstwerk.

Template
Ontwikkeldoel in beeld 

Voorbeeld 

Dit kunstwerk heeft de volgende kenmerken die overeenkomen 

met wat ik wil ontwikkelen: 

 

Kwaliteiten (zacht, krachtig, broos, uitbundig, teer, dromerig, stromend,

verbonden enz.) 

Alsof ik de wind hoor en voel, speels 

 

Penseelstreek (duidelijk/niet duidelijk zichtbaar, grenzen of overgangen

enz.) 

Losse penseelstreek, lijkt snel en kort te zijn opgezet, duidelijk zichtbaar. 

 

Stemming (kwetsbaar, vredig, geborgen, rustig, speels, harmonieus) 

Speels, open en rustig 

 

Vormen (zijn er grenzen, lijnen, vormen zichtbaar of is er een compositie

of voorstelling 

te zien?) 

Geen duidelijke harde lijnen, kleurvlakken met veel kleurnuances, niet vast

in één vorm.
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Neem even de tijd om bij de volgende vragen stil te staan.  

Teken of schrijf wat er in je opkomt. Je kunt denken aan woorden, zinnen,

beelden, kwaliteiten, gevoel, stemming of nog iets anders. 

 

Hoe gaat het nu:  

 

 

 

 

Wat zou ik nog meer willen ontwikkelen? Stel je voor dat je dit

ontwikkeldoel nu al leeft. Hoe voelt dat? Wat doe je dan anders? 

 

 

 

 

 

Kijk eens naar je bovenstaande antwoorden. Welke essentie spreekt

hieruit? Wat is de kern? Kan je dit opschrijven in een woord of zin? Dit is je

ontwikkeldoel. 

 

Template
Om zelf in te vullen 

Verhelder je onwikkeldoel 

Ontwikkeldoel:  

 

 

Ik ga opzoek naar afbeeldingen die mij een gevoel van 

                                        geven. 

 

Het kunstwerk waar ik me de komende tijd in ga verdiepen is: 

 

Ontwikkeldoel in beeld 
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Kleuren (krachtig, licht, gemengde kleuren, kleurnuances enz.) 

 

 

 

 

Andere dingen die me opvallen: 

 

 

Als ik naar dit kunstwerk kijk geeft het me dit gevoel: 

 

 

 

 

 

De komende tijd ga ik me verbinden met de kwaliteiten van zowel mijn

ontwikkeldoel als van het kunstwerk.

Template
Ontwikkeldoel in beeld 

Voorbeeld 

Dit kunstwerk heeft de volgende kenmerken die overeenkomen 

met wat ik wil ontwikkelen: 

 

Kwaliteiten (zacht, krachtig, broos, uitbundig, teer, dromerig, stromend,

verbonden enz.) 

 

 

Penseelstreek (duidelijk/niet duidelijk zichtbaar, grenzen of overgangen

enz.) 

 

 

Stemming (kwetsbaar, vredig, geborgen, rustig, speels, harmonieus) 

 

 

Vormen (zijn er grenzen, lijnen, vormen zichtbaar of is er een compositie

of voorstelling 

te zien?) 
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