
 
 
 
  
 
Workshop: Mindfulness in het Museum, De Kunst van Aandacht 
Jolien Posthumus 
 
Mindfulness is een levenslange welzijnsvaardigheid  
Regelmatig cultuur opsnuiven vergroot het gevoel van welbevinden. Dit wordt ondersteund door de 
wetenschappelijke onderbouwing dat musea stress bestrijden, sociaal isolement verminderen, het gevoel van 
eigenwaarde vergroten en zelfs kunnen leiden tot een langer leven. Zowel mindfulness als musea hebben dus een 
positief effect heeft op ons welzijn. Juist in deze tijd, waarin en de gevolgen van twee jaar pandemie een grote 
invloed hebben op ons mentaal welzijn, kan kunst een positieve rol spelen bij het voorkomen of verzachten van 
psychische klachten.  
 
Als professional op het gebied van mentale gezondheid ontwikkelt Jolien Posthumus programma’s voor diverse 
Nederlandse musea. Voor Museum van de Geest heeft Jolien een mindfulnessprogramma ontwikkeld binnen het 
mentale gezondheidsprogramma voor reguliere museumbezoekers, voor jongeren en specifiek voor 
zorgprofessionals gericht kunst en ons mentale welzijn. Het Museum van de Geest presenteert als het ware een 
zoektocht naar de geest, beginnend bij jezelf en uitmondend bij de oproep neurodiversiteit te omarmen. Ook voor 
het mentale gezondheidsprogramma ‘Open up met Vincent’ ontwikkelt ze voor het Van Gogh Museum programma’s 
gericht op mindfulness, kunst en mentaal welzijn. De geestesziekte van Van Gogh is een belangrijk onderdeel van zijn 
verhaal; het is tijd voor meer openheid onze over mentale gezondheid! Met Vincent als uitgangspunt wordt de 
dialoog bevorderd, worden creatieve tools aangeboden en diversiteit omarmd.  
 
Maak kennis met De Kunst van Aandacht. 
Hoe kun je verschillende mindfulnessprogramma’s toepassen in verschillende musea, van Interpersoonlijke 
mindfulness in Museum van de Geest, tot aan compassie in het Van Gogh Museum? Een sessie buiten 
openingstijden of tijdens een drukbezocht museum? Wat vinden de deelnemers en welke onderzoeksresultaten 
hebben we het afgelopen jaar opgedaan? Jolien tracht in deze workshop antwoord te geven op deze vragen door 
het delen van ervaringen, kennis uit de wetenschap en uiteraard door het zelf te ervaren! In deze workshop neemt 
Jolien je aan de hand van een kunstwerk mee uit de modus van doen naar de modus van zijn. We zijn met het 
kunstwerk met een open blik en nemen de tijd om écht te kijken. We maken onze nieuwsgierigheid en creativiteit 
wakker. Laten we verwonderen, onszelf uitnodigen om voorbij het eerste oordeel te kijken en daarmee beschikbaar 
te zijn voor een ander perspectief en nieuwe inzichten. 
 
Jolien Posthumus is Kwartiermaker Cultuur & Welzijn en Trauma & 
Neurodivers Informed Mindfulnesstrainer. Met ruim 18 jaar ervaring op het 
gebied van Health & Wellbeing pioniert zij onder andere het project 
‘Mindfulness in het Museum’ in Nederland. Zij werkt met diverse musea en 
galeries samen in culturele programma's die de relatie tussen cultuur, 
mindfulness en welzijn onderzoeken. Ze is aangesloten bij GGZ-praktijk 
VKTO, geeft trainingen namens opleidings- en trainingsinstituut Centrum 
voor Mindfulness en is mede-initiatiefnemer van Mindful Fundament. Zie 
www.jolienposthumus.nl 
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Leuk om alvast te bekijken; Museumweek met Splinter in Museum van de  Geest en Van Gogh Museum 
https://www.youtube.com/watch?v=QYVR7MGRZr8&t=33s&ab_channel=Museumkaart 
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