
Is het stress? Gebrek aan zingeving? De Japanse Yumi Wijers-
Hasegawa zocht naar de drijfveren van steeds meer Nederlandse 
managers die mediteren, en vond ze bij zichzelf. 
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Kumaris 
was, kon 

ik moeilijk 
ontkennen 
dat er een 

intense 
energie 

heerste.’
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pirituality is full of crap.’ Zo reageerde  
de redactie van FD Outlook toen we een  
verhaal voorstelden over zakenmensen die 
op zoek zijn naar spiritualiteit. Met ‘we’  
bedoel ik mijzelf als auteur en Sarah Wong 
als fotograaf. Als team werkten we eerder 
voor het magazine.

Steve Jobs was een zenaanhanger, Google 
organiseert mindfulness-trainingen  
voor zijn personeel. We kennen nogal wat 
Nederlandse zakenmensen die meditatie- 
en mindfulness-sessies bezoeken. Ik wilde 
weten waarom, en Sarah, zelf een soort 
parttime yogi omdat ze veel mediteert  
en aan yoga doet, kende mensen in dat  
wereldje.

Ik beschouw mezelf als een rationeel 
denkend journalist en was aanvankelijk 
net zo sceptisch over spiritualiteit als  
de FD-redacteuren: Nee, spiritualiteit en 
zakendoen gaan niet samen. Dat verander-
de nadat Sarah me meenam naar sessies  
in de wereld van  ‘spiritualiteit en business’. 
Ik ging ik er heel anders naar kijken.

Wat bleek, voor veel professionals die ik 
ontmoette, is het een niet in tegenspraak 
met het ander. Sterker, ze vinden dat 
 spiritualiteit het zakendoen ondersteunt. 
Want, zeggen ze, het ontwikkelt de per-
soonlijke vaardigheden die nodig zijn om 
een organisatie te leiden en om mensen te 
kunnen binden. Ondanks mijn terughou-
dendheid merkte ik tot mijn verbazing dat 
ik zelf ook baat had bij spiritualiteit. Het 
hielp me om mijn eigen levens- en loopb-
aanvragen in een ander perspectief te zien. 
Maar daarover later meer. 

Veel van de mensen die ik sprak, hopen 
dat uiteindelijk business ook spiritualiteit 
een stimulans kan geven, zodat bedrijven 
en het zakenleven daardoor duurzamer 
worden.

Wat is spiritualiteit eigenlijk? Voor zover ik 
heb begrepen, zien zakenmensen het 
woord spiritualiteit als een verzamelterm 
voor alle activiteiten die met zen, mindful-
ness, meditatie, yoga, et cetera te maken 
hebben. Ze gebruiken spiritualiteit om te 
ontspannen en werkstress te verlichten.

Volgens sommige wetenschappers  
geven spirituele activiteiten mensen niet 
alleen het gevoel dat ze van stress zijn  
verlost, maar zijn zij ook echt direct van in-
vloed op de plasticiteit van de hersenen. Ze 
verlossen hen dus fysiek van stress. In 2011 
analyseerden onderzoekers van het Ameri-
kaanse Massachusetts General Hospital de 
hersenen van mensen die mediteren. Met 
behulp van MRI-scans ontdekten ze onder 
meer dat bij de mediterende patiënten die 
minder stress ervoeren, sprake was van een 
afname van de dichtheid van grijze stof in 
de amygdala, een amandelvormige kern in 
de hersenen waarvan bekend is dat die een 
belangrijke rol speelt bij angst en stress.

Bankdirecteur Bob zegt dat mindfulness 
hem hielp om de stress te verlichten toen 
hij een deel van zijn personeel moest ont-
slaan. Door mindfulness leerde hij omgaan 
met wat voor negatieve gebeurtenis dan 
ook. En hij kent meer leidinggevenden die 
om vergelijkbare redenen aan spiritualiteit 
doen, maar ‘daar zullen ze nooit mee te 
koop lopen’, aldus Bob, omdat ze vrezen 
voor het imago van hun bedrijf en hun aan-
delenkoersen.

Volgens de eigenaar van een Neder-
lands bedrijf, die anoniem wil blijven, 
wordt het woord spiritualiteit gemeden 
omdat zakenmensen bang zijn om soft  
of minder betrouwbaar over te komen.  
Hij was marketingdirecteur bij een grote 
multinational en mediteert regelmatig. 
‘Als ik zeg dat ik drie keer per week hard-
loop en niet drink als ik gespannen ben, 
dan krijg ik van iedere zakenman een klop-
je op de schouder. Maar op het moment 
dat ik andere termen gebruik, als ik zeg 
dat ik in contact moet komen met mijn ziel 
en verbinding zoek met het hogere wezen, 
dan zijn ze weg! Maar het komt precies  
op hetzelfde neer.’ Om die reden, zegt hij, 
gebruiken aanbieders van spiritualiteit 
steeds vaker woorden die zakenmensen 
liever horen. Zoals ‘duurzaam’, wat dan 
staat voor ‘spiritueel’.

Gelukkig blijken er toch mensen bereid te 
vertellen over hun ervaringen met spiritua-
liteit. Simon Werkendam, eigenaar van Ro-
bin Good, stond in de jaren negentig aan 
de top van de reclamewereld als managing 

S‘
Simon 

Werkendam:
‘Ik heb  

mezelf op 
een andere 

manier leren 
kennen.’ 

Stress 
Sander Tideman, direc-

teur Global Leaders Aca-
demy en Assistent Profes-

sor (Nyenrode): ‘In een 
moderne samenleving 
leiden we aan verschil-

lende niveaus van stress 
door een hoge werkdruk. 
Mindfulness of meditatie 

is een methode om met 
stress om te gaan.’

i

Effect 
Mindfulness-trainingen 
kunnen bijdragen aan 

minder angst, depressie, 
woede en zorgen voor 

een  ‘hoger welbevinden’, 
(SCP, 2010). Ze leiden 
ook tot minder ‘finan-

ciële verlangens’. 

i

Aantal 
Cijfers over de populari-
teit van mindfulness zijn 

er niet. Het ‘mindstyle’ 
magazine Happinez 
heeft een oplage van 

215.000. Uit onderzoek 
van de Boeddhistische 

omroep (2009) blijkt 
dat 900.000 mensen 

geïnspireerd zijn door 
het boeddhisme. 

i

Bedrijfsleven 
Doordat steeds meer 

wetenschappelijk onder-
zoek wordt gedaan naar 
mindfulness, neemt ook 
het bedrijfsleven mind-
fulness nu serieus, zegt 
Tideman. ‘Mindfulness 
in het bedrijfsleven is in 

opkomst, maar nog zeker 
niet standaard.’ 

i

Leiderschap 
Mindfulness komt  

vaak voor in speciale 
leiderschaps- en ontwik-

kelingsprogramma’s 
voor leidinggevenden 

en jong talent, zoals bij 
KPN, ABN Amro en de 

Rabobank. 
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Sander 
Tideman:
‘ Mindfulness  
of meditatie is 
een methode 
om met stress 
om te gaan.’

De eerdergenoemde ondernemer is het 
daarmee eens. ‘In het bedrijfsleven heb  
je soms van die bepalende momenten 
waarop de leider een inspirerende kracht 
moet zijn, een bron van creativiteit en  
motivatie, iemand die de weg wijst.  
Spiritualiteit helpt bij het ontwikkelen  
van deze sociale vaardigheden.’ 

De gezamenlijke meditatiesessies in  
Oxford vinden plaats om vier en zes uur  
’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Ik  
bezocht de avondsessie om te kijken wat  
iedereen daar zoal deed. Sarah adviseerde 
me vooraan te gaan zitten. Ik voelde me 

daar eerst wat ongemakkelijk, maar had  
er al snel vrede mee. Omdat ik vóór alle  
andere yogi’s zat, straalde er een intense 
energie in op mijn rug, die zelfs pijn deed  
– alsof de collectieve meditatie inwerkte  
op mijn ‘zwakke plekken’. Toen ik dat later 
aan Manda vertelde, keek ze tevreden.  
Ze zei dat de intense energie ontstaat door 
meditatie, omdat alles, van het verven  
van muren tot het bereiden van voedsel,  
in meditatie wordt gedaan. 

Ik moet eerlijk bekennen dat het ook mij 
niet is gelukt om mijn carrière en privéle-
ven goed te combineren. Vanaf 2007 ben  
ik vijf jaar chronisch depressief geweest,  
en in Oxford had ik het gevoel dat de inten-
se pijn op die dag werd veroorzaakt door  
de kracht van de meditatie, die zich richtte 
op de oorzaak.

Carrière maken was altijd belangrijk in 
mijn leven. Mijn man bleef echter van baan 
wisselen tussen Nederland en Tokio, wat 
de zaak bemoeilijkte. Na onze derde ver-
huizing in 2007 kon ik het niet langer aan 
om telkens te stoppen met mijn carrière en 
daarna weer van voren af aan te beginnen, 
vooral omdat ik deze keer mijn baan als 
journalist in Japan vaarwel moest zeggen. 

Als kind droomde ik er al van om  
journalist te worden, maar om er dan op 
34-jarige leeftijd een te worden was niet 
makkelijk. In het begin vonden de redac-
teuren mijn stukken ‘crap’, maar na zeven 
jaar lieten ze me alles schrijven wat ik wilde. 
Het lukte me om mijn werk, de zorgtaak 
voor mijn eerste kind en de huishoudelijke 
taken te combineren, en ik voelde me  
zielsgelukkig. 

Maar toen besloot mijn man terug te  
keren naar Nederland, en verloor ik álles. 
Gedurende ons verblijf in Japan was de  
Nederlandse arbeidsmarkt verslechterd  
en op het gebied van werk was er voor mij 
niet zoveel te kiezen.

Volledig uit het veld geslagen, nam ik 
het ene na het andere baantje aan. Maar ze 
brachten mee geen voldoening. Eigenlijk 
wilde ik alleen voor een krant werken. 
Maar er waren geen kranten in Nederland 
waar ik voor kon werken.

partner van BBCW Y&R, het tweede bureau 
van Young & Rubicam. De baan was opwin-
dend en druk.  Zó druk, dat hij zich nu niet 
kan herinneren hoe zijn zoon opgroeide 
tussen zijn 4de en zijn 7de. Hij sprak nog 
zelden met zijn vrouw en hun huwelijk 
stond op springen. Toen adviseerde een 
goede vriend van hem, die zelf bij Mees-
Pierson werkte, om op een vierdaagse spiri-
tuele retraite te gaan bij managementcen-
trum De Ark: yoga, lichaamsoefeningen, 
coaching en astrologie, alles in één. 
Simon kwam als herboren terug, en wist 
zijn huwelijk destijds te redden. ‘Ik heb  
mezelf op een andere manier leren ken-
nen, na afloop had ik voor het eerst het ge-
voel echt in contact te zijn geweest met me-
zelf.’ Hij nam vervolgens een sabbatical, 
verliet het reclamebureau en startte ver-
schillende bedrijven die hij ‘soul consci-
ous’ noemt, zoals marketing- en commu-
nicatiebureau Robin Good. Zij stellen 
‘zingeving’ centraal in plaats van ‘meer, 
meer, meer’.  

Simon gaat nog regelmatig naar medita-
tiesessies bij de Brahma Kumaris en voelt 
zich daar gelukkig bij.

Bob en Simon zijn niet de enige zakenmen-
sen die met stress kampen. Omdat er geen 
brancheverenigingen zijn voor spirituali-
teit, en omdat het een betrekkelijk nieuw 
gebied is, zijn er geen officiële cijfers be-
schikbaar over het aantal zakenmensen 
dat zich met spiritualiteit bezighoudt.

Om erachter te komen wat deze mensen 
doen, bezochten Sarah en ik het Global  
Retreat Centre Brahma Kumaris (BK), een 
spiritueel centrum in het Engelse Oxford. 
Elk jaar in september gaan daar wel zestig 
Nederlanders, onder wie veel zakenmen-
sen, in retraite. 

Zoals ik al zei, zelf geloofde ik helemaal 
niet in spiritualiteit. Maar toen ik eenmaal 
bij de Brahma Kumaris was, kon ik moei-
lijk ontkennen dat er een intense energie 
heerste, een heel aparte sfeer. Tijdens onze 
eerste lunch in het centrum, vroeg ik Sarah 
het hemd van het lijf over alles wat ik zag. 
Plotseling klonk muziek en midden in ons 

gesprek verstilde Sarah. Het bleek ‘traffic 
control’ te zijn, een pauze van anderhalve 
minuut elk uur om mensen te helpen ‘weer 
in contact te komen met de rustige kant 
van zichzelf’. Het duurde even voordat ik  
eraan gewend was, omdat alles ineens 
stopte. Maar na een tijdje begin ik het te 
waarderen. Het kalmeerde me en hielp me 
beter na te denken over wat ik bijvoorbeeld 
aan Sarah wilde vragen.

Bij BK verblijven ongeveer dertig yogi’s 
permanent, ze leven celibatair, drinken 
noch roken. Voor de bezoekers, die net als 
zij uit verschillende landen komen, geven 
ze meditatielessen en sessies over thema’s 
als 'mannen en spiritualiteit' of 'agressiebe-
heersing'. Ook zijn er aparte bijeenkomsten 
voor verschillende nationaliteiten. Ze wor-
den gratis aangeboden, je kunt een donatie 
doen. 

BK heeft een soortgelijk centrum in  
Covent Garden, waar meditatie wordt  
gegeven voor bedrijven. Onder de negentig 
bedrijfsklanten bevinden zich onder meer 
PwC en Google. In Londen werden in 2012 
voor 33.921 zakenmensen meditatiesessies 
verzorgd. 

BK-coördinator Manda vertelde me dat 
vanwege het grote aandeel zakenmensen, 
de septembersessie voor de Nederlanders 
onder meer bestaat uit lezingen over be-
drijfsmodellen, leiderschap, en eigen doel-
stellingen. Ze voegde eraan toe dat BK 
sterk de nadruk legt op meditatie, omdat 
dat ‘de enige manier is om nederig te wor-
den en contact te leggen met je innerlijke 
zelf, en je ego, gehechtheid en hebzucht los 
te laten’.

De Europese directeur van BK, Sister Ja-
yanti, stelt dat veel van de mensen die zich 
vanwege de werkstress tot spiritualiteit 
wenden, inzien dat spiritualiteit helpt om 
betere leiders te worden. ‘Er is veel belang-
stelling voor stressmanagement,  
anger-management en timemanagement. 
Meditatie helpt mensen om zich te concen-
treren, hun relationele vaardigheden te 
verbeteren, en integer en transparant te 
zijn – kwaliteiten die mensen in het be-
drijfsleven nodig hebben.’ 

Focus 
Bart Mom, Change 

Manager hr, cultuur en 
leiderschapsontwik-
keling (ABN Amro): 

‘Mindfulness gaat over 
je bewust zijn van de 

dingen die je doet. In het 
corporate bedrijfsleven 
zijn termen als focus en 
reflectie begrippen die 
goed plakken. Je zegt 

niet: ‘We gaan mindful-
ness doen, maar we gaan 

reflecteren.’ 

i

Businesscase 
Het Leidse bedrijf Jans-
sen Biologics, onderdeel 
van het farmaceutische 
bedrijf Johnson & John-

son, biedt sinds 2006 aan 
werknemers mindfulness 
en meditatie aan. Direc-
teur EHS en sustainabi-
lity Jack de Graaf: ‘Wij 
bieden dit aan uit over-
tuiging, het is een visie. 

Maar er zit ook een goede 
businesscase achter met 

een positief effect.’ 

i

Vitaliteit
Mindfulness is steeds 

vaker onderdeel van de 
vrijwillige ‘vitaliteitspro-
gramma’s’ voor werkne-

mers, zoals Energy@ING, 
‘i change’ van KPN en 

het energieprogramma 
van Johnson & Johnson. 

Dat laatste bedrijf wil 'de 
gezondste werknemers 
ter wereld'krijgen. Een 
vitaliteitsprogramma 
houdt meestal in: een 

online test, gevolgd door 
tips en adviezen over de 
(mentale) gezondheid en 
het eet- en slaappatroon. 
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Zen & 
business:
de cijfers

4000 770 100 50% 30%
medewerkers van KPN hebben sinds de start van het  
vitaliteitsprogramma ‘i change’ tips gekregen van een  
digitale gezondheidscoach. Dit is 18% van de werknemers. 

deelnemers aan 62 ‘energiesessies’ bij ING. 
Wegens succes is het vitaliteitsprogramma 
Energy@ING in april 2013 van start gegaan. 

werknemers van Philips gaan in  
september kennismaken met mindful-
ness tijdens een speciaal evenement.

van de medewerkers van Janssen Biologics 
uit Leiden heeft sinds 2006 aan een workshop 
mindfulness meegedaan. Dit zijn 500 mensen. 

van de werknemers van Janssen Biologic deed 
eind 2012 mee aan zijn energieprogramma. 
Dat waren 300 mensen. Doel in 2015? 80%.66 67
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Ik heb wat afgehuild, vijf jaar lang. Het was 
een extreme vorm van aanpassingsstoor-
nis, gecombineerd met een postnatale  
depressie. Japanners hebben de neiging  
te zeer gehecht te raken aan hun werk, wat 
waarschijnlijk een van de redenen is voor 
karoshi (dood door overwerk). 

Ik hield interviews om erachter te komen 
waarom zakenmensen op zoek gingen naar 
spiritualiteit, en de opmerkingen van som-
migen bleken onverwachts een steun in de 
rug. Een fout die ik maakte in mijn inter-
view met Mike George, een Britse spirituele 
leraar en auteur, bleek veelzeggend.

‘Waarom denkt u dat zakenmensen  
spirituele sessies bijwonen?’, vroeg ik hem, 
waarop hij antwoordde: ‘Ik zou liever niet 
willen spreken van “zakenmensen”, maar 
van “mensen die in het bedrijfsleven  
werkzaam zijn”. Dit verschil lijkt misschien 
irrelevant, maar de reden waarom mensen 
gestrest zijn of onder het leven gebukt 
gaan, komt voor een groot deel omdat zij 
hun zelfbeeld baseren op het idee dat zij 
‘zakenmensen’ zijn. 

Deze valse identiteit verspreidt zich naar 
alle andere terreinen, zoals uiterlijk, func-
tie, beroep. Dat zijn allemaal aspecten  
die kunnen veranderen. En als we gehecht 
raken aan – en onszelf ‘identificeren met’ – 
iets wat telkens kan veranderen, creëren we 
onvermijdelijk gevoelens van onzekerheid, 
afhankelijkheid en frustratie.’ Ik realiseer-
de me dat mijn gevoel van eigenwaarde was 
gekoppeld aan mijn werk, en het was deze 
koppeling waar ik onder leed.

Via de interviews leerde ik ook dat spiri-
tuele sessies mensen zouden kunnen hel-
pen om hun ‘egoknop’ uit te zetten, waar-
door ze meer voor anderen zouden doen 
dan alleen voor zichzelf of hun organisatie. 

Ik realiseerde me dit nadat ik had gemerkt 
dat behoorlijk wat mensen die serieus  
met spiritualiteit bezig gingen, hun baan 
opzegden. Simon zei dat zijn vriend die 
hem adviseerde om naar het spirituele cen-
trum te gaan, sommige collega’s aanraad-
de hetzelfde te doen, waardoor een aantal 
mensen bij MeesPierson ontslag nam en 
voor een andere carrière koos. 'Soul consci-
ous-sessies helpen mensen bij het besef dat 
hoewel bedrijven commercieel succesvol 
moeten zijn, zingeving minstens zo be-
langrijk is’, aldus Simon. Dat leidt ertoe dat 
mensen hun baan opzeggen als die bijvoor-
beeld als niet-duurzaam wordt gezien, om-
dat de natuurlijke hulpbronnen worden 
vervuild of uitgeput, of omdat arme landen 
en ontwikkelingslanden worden uitgebuit.

Recente onderzoeksgegevens bieden een 
verklaring waarom dit gebeurt. Al jaren 
lang bestudeert Brick Johnstone van  
de Universiteit van Missouri, hoogleraar  
gezondheidspsychologie, onderdelen  
van de hersenen waarvan hij denkt dat  
ze gekoppeld zijn aan spiritualiteit. In zijn 
meest recente onderzoek, gepubliceerd  
in het International Journal of the  
Psychology of Religion, bestudeerde 
Johnstone twintig mensen met trauma-
tisch hersenletsel die de rechter pariëtale 
hersenkwab beïnvloedt. Bij deze mensen 
ontdekte Johnstone dat het egocentrisme 
afnam, terwijl tegelijkertijd de neiging 
naar spiritualiteit toenam. 

‘Wetenschappers die onderzoek doen 
naar neuropsychologie tonen steeds  
weer aan dat schade aan het rechterdeel 
van de hersenen het egocentrisme doet  
afnemen,’ aldus Johnstone. ‘Aangezien  
ons onderzoek aantoont dat mensen met 
deze stoornis spiritueler zijn, suggereert  
dit dat spirituele ervaringen verband  
houden met een verminderd egocentrisme. 
Dit stemt overeen met vele religieuze  
teksten die suggereren dat mensen zich 
moeten concentreren op het welzijn  
van anderen in plaats van op zichzelf.’

Terwijl Johnstone mensen met hersen-
letsel bestudeerde, hebben eerdere onder-
zoeken naar boeddhistische meditatie- 
beoefenaren en franciscaanse nonnen  
met normale hersenfuncties aangetoond 
dat mensen kunnen leren om de werking 
van de rechter hersenhelft te minimalise-
ren. Daarmee kunnen ze hun spirituele 
connecties tijdens de meditatie en het  
gebed verhogen.

Aan het einde van mijn verblijf bij de  
Brahma Kumaris in Oxford, leerde  
Anthony Phelips, een Canadese ex-reclame-
man, me een meditatie om me te helpen 
los te komen van mijn werk. ‘Stel je voor  
dat je in de mooiste bioscoop bent waar  
je ooit bent geweest, met aan weerszijden 
grote luidsprekers’, zei hij. ‘En stel jezelf 
voor dat je naar een film kijkt – over hoe  
jij de wereld ervaart – vanuit een stoel  
achter je.’ 

Deze oefening hielp me naar mezelf  
te kijken als een objectieve derde partij.  
Daardoor kon ik mijn rol als journalist  
‘afstandelijker’ benaderen. Plotseling  
voelde mijn geest veel lichter.  n

Yumi Wijers-Hasegawa is managing 
director van Japan Consulting Office  
en voormalig journalist bij de The Japan 
Times in Tokio

Managers
Sinds eind 2012 worden 

de 180 managers van 
KPN Zakelijke markt 

gevraagd of zij mee wil-
len doen aan workshops 
op het gebied van focus, 

slapen, rituelen, ont-
spanning. Hr-directeur 
Janine Vos: ‘Managers 

leren wat stress is, hoe ze 
medewerkers en zichzelf 

kunnen helpen.’

i

Fitness
IBM startte al in 1995 

met cursussen als ‘de zin 
van zen in het werk’. Het 
aanbod is geslonken. Een 
woordvoerder: ‘De animo 
voor fitness werd groter.’ 

i

Ontspanning 
Bij de Algemene 

Bestuursdienst, de orga-
nisatie die topmanagers 
binnen de Rijksoverheid 
opleidt, komt mindful-

ness als ontspanningsoe-
fening voor in een van de 
opleidingsprogramma’s. 

i

Cao
CNV Publieke Zaak 

bepleit mindfulness als 
recht van werknemers. 
Het is onderdeel van de 
cao-onderhandelingen 

in de jeugdzorg. Een 
volledige mindfulness-

training (acht dagdelen) 
zou  leiden tot ‘minder 

werkstress en meer zelf-
vertrouwen’. 

i

Politie 
Studenten van de Politie-

academie krijgen sinds 
vorig jaar de training 

‘Mentale Kracht’, waarin 
energiemanagement 

en ‘gedachtecontrole’ 
centraal staan, waar-

door ze leren om te gaan 
met stress. Dit moet 
voorkomen dat ze in 

een negatieve stemming 
terechtkomen.  
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