Het wiel van Kwaliteit en Intensiteit

gen, acties en reacties vereist. Spel wordt daarom wel een flowactiviteit genoemd. Spel kent immers doelen en regels die de speler in staat stellen om
zonder na te denken over het hoe en waarom te handelen. Denk aan het beklimmen van een berg of het zingen van een muziekstuk.
2	Flowactiviteiten geven onmiddellijke feedback. Na elke handeling kun je
constateren hoe het gaat. De bergbeklimmer weet na elke stap of hij een paar
centimeter gestegen is; de geoefende zanger weet na elke maat of hij de noten
goed gezongen heeft.
3	De juiste verhouding tussen de uitdaging en de benodigde vaardigheden is
een voorwaarde voor flow. In figuur 7.4 is het verband tussen de grootte van
de uitdaging en het beroep op de vaardigheden in beeld gebracht. Wanneer
je voor een te grote uitdaging staat, kun je bezorgd zijn of zelfs angstig.
	De skiër die op de zwarte piste inziet dat dit zijn vaardigheden te boven gaat.
	En als de uitdaging te klein is, zal dat in eerste instantie leiden tot ontspanning maar uiteindelijk tot verveling.
	De geoefende skiër die op de babyhelling is beland.
	Wanneer zowel de uitdaging als de benodigde talenten onder je niveau liggen, dreigt verval in apathie. Wanneer je echter een uitdaging aangaat waarvoor je al je vaardigheid moet benutten, is de kans groot dat je dermate betrokken raakt bij je activiteit dat je in flow raakt.
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Figuur 7.3 De intensiteit van de ervaring als een functie van de relatie tussen
uitdaging en vaardigheid naar Csikzentmihalyi (1999). Flow doet
zich voor wanneer beide variabelen maximaal zijn.
Wanneer de doelen duidelijk zijn, de feedback relevant is en de uitdagingen
maximaal in evenwicht zijn met de vaardigheden, wordt de aandacht volledig
in de activiteit gestoken. Wie in flow verkeert, heeft de volgende kenmerken:
• Honderd procent concentratie en geen ruimte voor afleidende gedachten of
irrelevante gevoelens.
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