
ANGELIQUE NOSSENT over  sfeer

Angelique Nossent: ‘De reden waarom ik ontmoetingen als thema heb gekozen voor 

dit nummer heeft te maken met de vraag hoe we sfeer creëren. Van Esther Janssen heb 

ik geleerd dat er vijf punten zijn waarmee je de sfeer van een plek kunt beinvloeden: 

aandacht, contact maken, inspiratie, afstemming en energie. Ik gun iedereen alle 

inzichten om deze vijf elementen in het werk tot uiting te laten komen.’ 

Hoe sfeer invloed 
heeft op ontmoeten

Esther Janssen:

‘Wat mij beweegt is harmonie. Het doet me pijn als 
 ik zie dat de communicatie tussen mensen niet lukt. 
Ik doe mijn best om verbindingen tot stand te brengen, 
te bemiddelen tussen partijen. Dat doe ik ook met 
omgevingen: waarom ziet het er nu zo uit? Als je meer 
aandacht en zorg besteedt aan de plek waar mensen 
werken, er meer liefde in stopt, dan zouden mensen 
veel meer kunnen laten zien wie ze eigenlijk zijn en 
het beste uit zichzelf kunnen halen. Het gaat om het 
gevoel welkom te zijn en de vrijheid om je te kunnen 
ontwikkelen en te ontplooien.

Hier (Amsterdam) verderop op de dijk is een coffee-
company waar ik me heel fijn voel. Daar zijn ze op de 
een of andere manier in staat geweest om een sfeer te 
creëren waar mensen zich prettig voelen. Ze hebben 
een lange tafel waaraan mensen werken, koffie  
driken, de krant lezen. Het is er heel gemoedelijk. 
 De reden is dat je jezelf kunt zijn en de inrichting hier-
toe uitnodigt.’

Tekst: Angelique Nossent. Foto’s: Henk Dijkman
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Is de energie daar elke keer als je er bent?

Esther: ‘Ja, ik kan dat bijna altijd voelen; ik heb nooit het 
gevoel dat het onprettig is.’ Er is hier bijvoorbeeld ook een 
pizzeria, de ruimte bestaat er uit verschillende delen.  
Het voorste deel ervaar ik als heel prettig. 
Erna komt een smal tussenstukje, een trap omhoog een 
andere ruimte in. Die ruimte heeft een volledig andere 
energie. Het is net alsof je wordt weggestopt, je wilt 
daar eigenlijk niet zijn. Dat vind ik heel fascinerend:  
hoe kan het dat de ene ruimte wel klopt en de andere 
niet?. Is daar minder aandacht aan besteed?

Kun jij benoemen hoe zich dat uit?

Esther: ‘Het kan zijn dat er wel dezelfde tafels en stoelen 
staan maar dat er minder aandacht voor is. Of de ruimte 
vraagt om iets anders waar niet naar geluisterd wordt. Je 
kunt ook niet zomaar de sfeer in een bepaalde ruimte 
kopiëren naar een andere ruimte. Deuren of ramen  
zitten op een andere plaats en de lichtval is anders. 

Wat is jouw definitie van een ontmoeting?
Esther: ‘Voor mij is een ontmoeting een moment waarop 
er iets wezenlijks wordt geraakt. Je stelt je er zelf voor 
open op dat moment. Een ontmoeting kan met alles zijn: 
met jezelf of met anderen of met de natuur, het weer, 
een boek, een film. Je kan daarin alles ervaren boosheid, 
vreugde, blijdschap, herkenning of ….’
Belangrijk daarbij zijn de continu aanwezige emoties die  
– hoewel we niet altijd de tijd nemen om ons daarvan 
bewust te zijn - altijd effect hebben op ons en ook op  

de ander en daarmee ook een bepaalde sfeer creëren. 
Gevoelens en emoties zijn energieën en hebben een 
onbewust effect op de sfeer. 

Hoe ontmoet je de omgeving?

‘Door openstellen, contact maken en aandacht geven 
hebben omgevingen ongelofelijk veel effect op je. 
Als ik bijvoorbeeld in de trein zit en langs bepaalde  
landschappen rijd, of langs water waar allerlei lichtjes op 
schijnen, geeft dat een blij gevoel. Maar Station Sloter-
dijk bijvoorbeeld, dat is zo ontzield, je hebt nergens het 
gevoel dat met de menselijke maat is rekening  
gehouden of met natuur. Hoe het is voor mensen om 
daar ‘s ochtends uit te stappen om naar hun kantoor te 
lopen? Niemand heeft bedacht dat het fijn is om dan 
mooie vormen, kleuren of groen te zien? Het is zonder 
ziel en dat heeft een vervreemdend effect op mij. 
In een hoek van een vergaderzaal zag ik laatst een sneu 
opgemaakt mandje met vijf granny smiths. Iemand 
ordende de appels anders en we waren verbaasd over de 
gevolgen. Een andere rangschikking zorgde voor een 
totaal andere beleving van de ruimte. Het was een 
moment van inzicht, zo werkt het dus. Ik kom daar twee 
weken later en de grannys liggen weer op dezelfde 
manier in het mandje. Dat is dus echt een gemiste kans.
Positief en negatief denken hebben veel invloed op je.  
Je pikt die denktrant onbewust op en het doet iets met 
je. Als een leraar gelooft in een leerling in de klas, dan zie 
je dat deze het beter doet.
Ik vind het zo wonderbaarlijk dat er zo weinig ruimte is 
voor emoties op het werk. Emoties zijn iets van thuis, als 

ze daar wel mogen zijn. We zijn meester in het 
verbergen van onze emoties. We hebben ook niet echt 
geleerd dat je mag voelen. Dat is iets wat me bezighoudt.’

Hoe ben je er toe gekomen om je te richten op 
ontmoetingen?

‘Dat heeft met mijn eigen ontwikkeling te maken.  
Na mijn burn out en de trainersopleiding erna had ik  
het idee om een trainingsbureau op te richten voor  
persoonlijke ontwikkeling. Mijn leerproces heeft met de 
ontmoetingen met mijzelf te maken. Het durven  
luisteren naar wat er in mezelf speelt, emoties toe te 
laten. De ontmoetingen met anderen bleek een spiegel 
voor me waar ik van kon leren. Ontmoetingen zijn de 
rode draad. Als twee mensen elkaar ontmoeten ontstaat 
er iets. Dat is ook als je een ontmoeting hebt in de natuur, 
met een boom of met een landschap, dan ontstaat er 
weer iets nieuws in jouw, in de ander en in de natuur.  
Dat vind ik heel bijzonder.’

Wat is je drijfveer?

‘Ik merk wel dat die ontmoetingen oneindig doorgaan, 
die zoek ik ook elke keer weer op, in de dingen die ik doe. 
Het is iets wat bij mij hoort, waar ik niet om heen kan. 

Angelique: Vind je dat elke ontmoeting naast de emotie 
ook een eigen sfeer heeft? Jazeker. Elke ontmoeting heeft 
een eigen sfeer. Eigenlijk is altijd alles anders mits je je 
daarvoor open stelt. Ik vind het pijnlijk als ontmoeten 
niet lukt, als ik met iemand in gesprek ben en er ontstaat 

geen echte verbinding. Dan ben ik zelf ook niet open 
meer, dan lukt het niet meer. Het vraagt om overgave.

Hoe kun je sfeer beïnvloeden vanuit de ontmoeting?

‘Zoals elke zaterdagochtend zocht ik met vrienden een 
terrasje. We kozen voor het linker terrasje in de zon. We 
zaten net of er kwam al een bediende om onze bestelling 
op te nemen, kopjes koffie en glaasjes water erbij.  
Het was nog niet bezorgd maar de volgende medewerker
kwam al naar buiten en vroeg wat we wilden bestellen, 
heel enthousiast; kort daarna begroette de eigenaar 
ons enthousiast en vraagt wat hij voor ons kan doen. 
Er ontstond hilariteit, we hebben daar lekker gezeten, we 
kregen extra koekjes erbij. Op een gegeven moment keek 
ik naar het terrasje naast ons waar een man alleen de 
krant zat te lezen, ook in een mooi najaarszonnetje, de 
luifel naar beneden terwijl bij ons de luifel openstond.  
Hij loopt naar binnen om koffie te bestellen. De jongen 
achter de bar komt naar buiten, brengt de koffie op een 
blad en schiet daarna weer naar binnen. Bij het afscheid 
nemen staan we met ons gezicht naar de twee terrasjes 
toe en zagen we dat het linker terrasje helemaal vol zat 
met ontbijtende mensen. Je voelde dat daar echt iets 
gebeurde, dat de levendigheid er was. Op het terrasje er 
naast zat nog steeds die ene meneer met een leeg kopje 
koffie in de schaduw zijn krantje te lezen. Daardoor kon 
ik vijf punten bedenken wat nu voor de magie zorgt 
waarom je nu wel graag op de ene plek komt en op de 
andere niet: 
Aandacht: hoeveel aandacht en liefde stop je erin. De men-
sen hadden alle drie aandacht voor ons. Dat voel je en proefje.
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Contact maken: ze maakten contact met ons. Je kunt je 
afvragen of ze goed contact hadden met elkaar maar er 
gebeurde wel wat in de wisselwerking.

Inspiratie: dat je vanuit passie/liefde deelt wat je bezig-
houdt en dat tot uitdrukking brengt in je werk. Dat je 
eigenliefde of wat je zelf leuk vindt tot uitdrukking 
brengt in je werk, door de manier waarop je altijd weer 
net even iets anders doet. Regelmatig, om de zoveel tijd, 
is het weer anders.

Afstemming: afstemmen op wat nodig is, waar de vraag 
ligt. Wat is er nodig, elke keer kan anders zijn. 

Energie: hoewel sommige energie niet vast gepakt kan 
worden. Begrijpen we wel dat er iets is als een soort  
tinteling. De energie die op het ene terras wel aanwezig 
was en op de andere niet. 

Als je het over deze vijf elementen hebt zie je de essentie 
van waar het in het leven om draait.. Als je deze elemen-
ten toepast in je dagelijks werk, op jezelf, het contact 
met de collega’s en op de werkplek zelf maakt dat het 
verschil. Je hoeft maar een mooie bos bloemen neer te 
zetten en je werkplek is ineens al heel anders. Hoe sta je 
in het leven en hoe wil je omgaan met bepaalde dingen? 
Als jij het druk hebt, op de automatische piloot vliegt, heb 
je geen oog voor de details als het schaaltje met appels.’ 

Heeft elke ontmoeting een communicatieve kracht?

‘Als we het over een echte ontmoeting hebben, waarin 
iets wezenlijks wordt verteld, ja zeker! Het voelen van 
diepe emoties maakt dat je mens bent. Je wilt eigenlijk 
geen verdriet voelen, maar ook dat hoort er nou eenmaal 
bij. En als ik die kant toelaat kan ik ook de diepe vreugde 
in mezelf toelaten. Het een bestaat niet zonder het ander.’ 

Wie ontmoet? Hoe werkt dit?

‘Het enige antwoord dat bovenkomt is een contact van 
ziel tot ziel, je eigen ziel of de ziel van iemand anders, de 
kern van de natuur, de kern van jezelf. Het is net of je 
lichaam dan opengaat, je hart is open. Dat is wat raakt, 
dat je als het ware bij elkaar binnen kunt kijken. Dat kan 
een heel kort moment zijn, zelfs met iemand die je 
daarna nooit meer tegenkomt .

Wat is nieuw in ontmoetingenland?

‘Dat er misschien iets meer openheid is en het besef dat 
je emoties, ook in het werk, niet kunt uitvlakken. Dat het 
juist heel goed is om daar aandacht en ruimte voor te 
geven. Er worden steeds meer mensen gecoacht. 

Angelique Nossent werkt bij Begane Grond en
doet in het bijzonder onderzoek naar sfeer. 
Zij schrijft boeken, maakt films en ontwerpt 
landschappen en tuinen. Vanaf september 2013 start 
zij de erkende opleiding Sferologie. Zie voor meer 
info www.beganegrond.nl knop sfeer. Ze is 
bovendien in dienst van de gemeente Rotterdam 
als landschapsontwerper.

In de volgende aflevering Over sfeer ontmoet ze 
Bas Meeuws. Bas maakt 17e eeuwse stillevens 
van digitale bloemen, zie www.basmeeuws.com 
Zij zoekt dan antwoord op de vraag hoe tijd en 
techniek sferen beïnvloeden.

Wanneer een team niet functioneert wordt daar aandacht
tijd en geld aan besteed. 

Welke tips geeft u de ‘groene’ ondernemer in Nederland 
als het gaat om het ontmoeten?

‘Ik zou de tip willen geven elke keer die aandacht te 
geven, dat contact maken met jezelf, de mensen, de plek. 
En stilstaan bij wat iets kan oproepen bij mensen. Je 
beseffen dat mensen zich veilig willen  voelen in zichzelf. 

Om je veilig te voelen of om dat te leren – en beter tot je 
recht te komen - heb je een omgeving nodig waarin je je 
kunt ontspannen en hierin kun je die veiligheid ervaren. 
Dan kun je makkelijker werken, beter leren, genezen 
patiënten beter...
Je gooit minder makkelijk vuil op straat als het er buiten 
mooi en verzorgd uitziet, als het groen is. 
Waar het om gaat is plekken te creëren waar mensen 
zich op hun gemak voelen zodat ze hun gedrag als 
 vanzelf daaraan aanpassen.
 
Geef ruimte aan het samenbrengen van je persoonlijke 
talenten met wat je geleerd hebt. Maak daar een heel 
bijzondere fusie van. Er zijn nu beroepen die we tien jaar 
geleden nog niet hadden kunnen bedenken. 
Laat nieuwe dingen ontstaan die we nooit van te voren 
hadden kunnen bedenken. Als we verder gaan met de 
bekende manier van oplossen komen ook nooit de 
antwoorden op de vragen waar we nu mee worstelen. 
Want als we juist loslaten wat er zou “moeten” is er 
ruimte om nieuwe dingen te laten ontstaan.’ 

Wat is je ervaring qua beleving van het Nederlands 
landschap in relatie tot ontmoeten? 

‘Ik kan een kerk binnenstappen en een zwaar gevoel heb-
ben, ik voel lijden, ik voel pijn. Maar in een andere kerk 
kan het heel licht, heel zuiver voelen. Dat kan ik ook in 
landschappen hebben, het is gewoon mooi om je elke 
keer weer te verwonderen over wat het met je doet.  
Zonder oordeel. 
Het is fijn dat er, ook in Nederland, plekken zijn waar je 

niet op de paden hoeft te lopen, waar je kunt dwalen. Als 
je gewoon in de natuur loopt en er zorgzaam voor bent, 
geen afval weggooien, dan voegt de natuur zich ook naar 
jou en ontstaat wisselwerking. De diversiteit geeft de 
volheid van het leven en regulatie geeft minder diversiteit.
Kijk maar naar de grachtengordel, dat is een mooi voor-
beeld. Het is een bepaalde schaal die blijkbaar prettig en 
aangenaam voelt. Alle panden zijn anders. Ook hele 
moderne panden voegen daar iets aan toe. Er zijn wel 
bepaalde kleuren voorgeschreven voor de buitengevel 
maar de vormen, de materialen zijn allemaal anders.  
Dat maakt het verschil.’

www.ontmoetingen.com
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’Ontwerpers hebben drie specialiteiten: 
de geschiedenis van de plek, de 

aanwezigheid van het element tijd, 
maar vooral zijn zij meesters in het 

maken van ‘overgangen, verbindingen, 
sluizen’, waardoor de grenzen tussen 

diverse plekken of gebieden wegvallen 
en de wereld tot één geheel verwordt.’

Michel Lafaille

’Grenzen zijn rare dingen: ze beperken 
je en kunnen je vrijheid geven.’ 

Tjerk Spannenburg | Tuinontwerper

‘Grenzen zijn sporen die wij plaatsen 
als we het even niet meer weten.

Grenzeloosheid ontstaat als wij sferen 
durven voelen.’

Angelique Nossent

‘Een grens als richtlijn om onszelf 
in bescherming te nemen is goed, 

maar een mag nooit groei 
en ontwikkeling belemmeren.’

Dionysios Sofronas, Aardoom hoveniers

‘Kunst onderscheidt zich van de natuur 
door haar begrenzing. Betekenis is 

uitsluitend mogelijk binnen grenzen. 
Kunst begint bij de lijst.’

Harry Mulisch

Grenzen zijn er om te 
ontdekken, verkennen, 

te openen en 
weer verder te gaan. ‘

Esther Janssen

’Is het niet opmerkelijk dat enerzijds 
onze samenleving grotendeels bepaald 
wordt door grenzen, terwijl anderzijds 
het individu een grondige aversie heeft 

voor elke vorm van beperking?’
Luc Lampaert

‘Grenzen zijn voor mij een kader binnen een 
tuin en/of landschap waaraan een specifieke 

functie wordt gegeven. Uiteindelijk maken 
deze ruimtes gezamenlijk, in harmonie en 
samengesmolten tot een eenheid, deel uit 

van een groter geheel waarin grenzeloos kan 
worden genoten van flora en fauna.’
Ruud van Petten | Wesseling Tuinontwerp & Aanleg BV

Als we de (financiële) vrijheid krijgen, zijn 
voor ons de werken grenzeloos, echter 
geven wij zelf ook aan wat de grenzen 

zijn m.b.t. gebruikte materialen/wensen 
in deze omgeving. Niet alles kan of moet 

in onze omgeving koste wat het kost 
gebruikt of geplant worden.’

Richard

‘De grens van grenzeloosheid: om 
vrijheid te kunnen ervaren maken we 
graag grenzen, met allerlei middelen 

en op diverse schaalniveaus. 
Met grenzen definiëren we ruimtes, 

daarbinnen is alles nog mogelijk.’
Karin van Essen, Atelier Kas 

’Er is in alle dingen een maat; er zijn 
tenslotte zekere grenzen, waarbuiten 

wat goed is niet bestaan kan.’
Horatius, Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C. 

‘Vrijheid bestaat in het 
erkennen van grenzen.’
Krishnamurti, In India geboren 

spiritueel leraar 1895-1986 
‘Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen 

gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.’
A. Schopenhauer, Duits filosoof 1788-1860 ‘Het niets heeft geen 

centrum en zijn grenzen 
zijn het niets.’

Leonardo da Vinci, 1452-1519

‘Overal waar grenzen zijn 
wordt gesmokkeld.’

Otto Weiss, schrijver en dichter 1898-1944 

‘Een grens is pas 
een grens als er 
grens op staat.’ 

Henk Dijkman

Als wij stedelingen allemaal een deel van onze 
schutting vervangen door een haag, dan zal dat 

de horizon verrassend verbreden. Ook de egel krijgt 
dan weer de ruimte om van plek te wisselen. ‘

Ton Vissers, tuinontwerper

‘Innerlijke en uiterlijke grenzen bepalen 
ons denken en daarmee  zijn onze 

creatieve visies altijd een weerspiegeling 
van onze persoonlijke onbewuste grenzen.’

TANJA SCHILLER, Dipl. Ing. FH Landschapsarchitect

‘Grenzen ... Worden ons vaak opgegeven, wij als 
planners kunnen deze ook bewust in zetten. Het 

spel met de grenzen, de spanning tussen binnen en 
buiten, dat maakt het tot een succesvol geheel.’

CHRISTINE FISCHER, Dipl. Ing. FH Landschaftsarchitektin

‘Wanneer je in Duitsland geboren bent, jaren 
op het eiland Jersey gewoond en gewerkt hebt 

en nu al jaren in Nederland woont en werkt, 
dan merk  je dat grenzen geen barrières zijn.’

Jana Schmidtchen

‘Vrijheid heeft beperkingen 
maar geen grenzen.’

David Lloyd George


