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Inleiding:	
Wat	is	ENCOUNTER	
ENCOUNTER	 is	 een	 doorlopend	 prakJjkgericht	 performaJef	 onderzoeks-	 en	
kunstproject	 in	 de	 vorm	 van	 geënsceneerde	 ontmoeJngen	 tussen	 mensen,	
waarbij	het	ervaren	van	het	lichaam	en	het	lichaamsbewustzijn	centraal	staan.	
De	ander,	de	‘toevallige	voorbijganger’,	is	onderdeel	van	het	onderzoek,	wat	het	
mogelijk	 maakt	 om	 de	 fysieke	 ervaring	 te	 ondergaan,	 te	 bevragen,	 te	
onderzoeken	en	te	bespreken.	Thema’s	die	aan	bod	komen	zijn	kwetsbaarheid,	
inJmiteit,	 nabijheid,	 privacy,	 ‘de	 ander’	 ontmoeten,	 deelnemen	 en	 gezien	
worden,	het	doorbreken	van	grenzen	en	(on)veiligheid.	

Verandering	van	perspec7ef	
In	dit	document	beschrijf	ik	een	aantal	nieuwe	manieren	van	werken	die	ik	heb	
toegepast.	 Door	 de	 inzet	 van	 deze	 nieuwe	 onderzoeksmethoden	 is	 er	 andere	
informaJe	 opgehaald	 ten	 opzichte	 van	 eerdere	 ENCOUNTERS.	 Deze	 nieuwe	
informaJe	wordt	in	beeld	en	tekst	zichtbaar	gemaakt	in	deze	Living	Atlas.		

In	de	zomer	van	2018	realiseerde	 ik	ENCOUNTER#4.	Dit	bestond	uit	een	reeks	
ontmoeJngen	 waarbij	 ik	 vroeg	 of	 deelnemers	 hun	 li\ekens	 na	 wilden	 laten	
borduren.	 Momenteel	 ontwikkel	 ik	 ENCOUNTER#6,	 waarbij	 net	 als	 in	 #4	
li\ekens	verzamel	en	borduur.	Hier	zijn	onderstaande	partners	betrokken:	
-	ETZ	Elisabeth	TweeSteden	Ziekenhuis,	Tilburg	
-	UMC,	Universitair	Medisch	Centrum,	Utrecht	
-	de	Openbare	Bibliotheek	‘s-Hertogenbosch	

Binnen	 ENCOUNTER#4	 heb	 ik	 telkens	 mezelf	 als	 uitgangspunt	 en	 waarnemer	
genomen.	Dit	genereerde	informaJe	vanuit	mijn	perspecJef.	Maar	dit	brengt	de	
ervaring	 van	 de	 deelnemer	 niet	 in	 kaart.	 Daarom	 heb	 ik	 ENCOUNTER#6min1	
ontwikkeld,	 waarin	 het	 perspecJef	 is	 verlegd.	 Deze	 test	 is	 een	 vervolg	 op	
eerdere	 ENCOUNTERs	 en	 een	 voorbereiding	 op	 #6	 vandaar	 de	 vervolgJtel	
#6min1.	

Het	doel	
Vanuit	 de	 ziekenhuizen	 en	 de	 bibliotheek	 bestaat	 er	 grote	 interesse	 om	 de	
ervaringen	 (verhalen)	 van	 de	 deelnemers	 te	 verzamelen	 en	 te	 ontsluiten.	
Vandaar	 dat	 ik	 ENCOUNTER#6min1	 gebruik	 om	een	werkwijze	 te	 ontwikkelen	
en	 te	 testen	 die	 dit	 mogelijk	 maakt.	 Het	 doel	 is	 om	 deze	 nieuwe	 werkwijze	
Jjdens	ENCOUNTER#6	in	te	ze\en.		
Mijn	 vraag	 is:	 Of	 en	 hoe	 ENCOUNTER	 (de	 geënsceneerde	 provoca=eve	
aanraking)	een	verandering	teweeg	brengt	in	het	ervaren	van	het	eigen	lichaam	
en	 wat	 deze	 ervaring	 teweeg	 brengt	 in	 de	 rela=e	 (de	 communica=e)	 met	 de	
ander?
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ENCOUNTER#6min1		

Vooronderzoek:	
Als	voorbereiding	op	ENCOUNTER#6min1	heb	ik	verschillende	tests	gedaan	op	
drie	verschillende	plekken:		
-	Met	studenten	van	de	MA	Interior	Architecture	Artez,	op	30	oktober.	
-	Met	willekeurige	studenten	van	de	WdKA,	op	7	november.		
-	Met	de	eerste	jaars	Theatre	Design	studenten	van	de	HKU,	op	12	november.	
Hierin	heb	ik	de	ontworpen	methode	getoetst	en	op	basis	van	de	uitkomsten	
telkens	aangescherpt.	Dit	hielp	ook	om	mijn	onderzoeksvraag	af	 te	bakenen.	
Meer	 informaJe	 hierover	 ie	 terug	 te	 vinden	 op	 mijn	 blog;	 h\p://
wdka.joostvanwijmen.nl.	
			
De	invloed	van	experts/	partners	en	context	op	#6min1	
Het	ontwikkelen	van	ENCOUNTER#6min1	liep	parallel	aan	de	gesprekken	die	ik	
voerde	met	expert	Sigrid	Merx.	Hierin	werden	mogelijke	manieren	en	doelen	
van	 ENCOUNTER	 als	 onderzoek	 in	 kaart	 gebracht.	 Ook	 de	 eerder	 genoemde	
doelen	van	de	partners	heb	ik	meegenomen	in	het	ontwerp	van	#6min1.	Ook	
was	mijn	bezoek	aan	het	symposium	Bodies	Reformed,	Durham	University,	van	
invloed.	 Ik	 experimenteerde	hier	met	 de	Body-mapping	 techniek.	Met	 name	
de	 elementen	 storytelling,	 self-representaJon	 and	 embodiment	 waren	
inspirerend.	

Het	defini7eve	script		
Op	basis	van	bovenstaande	heb	ik	ENCOUNTER#6min1	ontwikkeld.	Dit	bevat:	
-	 Het	 voortraject.	 Dit	 is	 de	 nulmeJng	waarin	 ik	 de	 peil	 welke	 gedachten	 de	
deelnemer	heef	over	zijn	lichaam	en	de	impact	die	dit	heef	op	de	relaJe	en	
communicaJe	 met	 de	 ander.	 Dit	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	 de	 vragen	 en	
opdrachten.	
-	De	eigenlijke	ENCOUNTER.	Dit	is	het	kopiëren	van	li\ekens,	het	ophalen	van	
verhalen	 en	 het	 materialiseren	 door	 te	 borduren.	 Hierna	 peil	 ik	 direct	 de	
gedachten	opnieuw.	
-	Het	natraject.	Dit	bevat	deels	dezelfde	vragen	als	het	voortraject.	
Het	 hele	 traject	 is	 gedocumenteerd	 door	 de	 beantwoorde	 vragenlijst,	 de	
acJverende	opdrachten,	mijn	eigen	observaJes,	het	gebruik	van	fotografie	(en	
film).	Anne	Ammerlaan	borduurde	en	assisteerde	heel	de	test.	De	filmbeelden	
zijn	nog	niet	aangeleverd	en	laat	ik	voor	nu	buiten	beschouwing.	

De	testloca7e,	doelgroep	en	privacy	
ENCOUNTER#6min1	 heb	 ik	 uitgevoerd	 met	 bezoekers	 van	 de	 Openbare	
Bibliotheek	‘s-Hertogenbosch.	Dit	is	één	van	de	locaJes	is	waar	ENCOUNTER#6	
gerealiseerd	gaat	worden,	 vandaar	dat	 ik	het	 als	 testlocaJe	gebruik.	 Ik	 kan	er	
direct	met	één	van	de	doelgroepen	werken.		

Een	 andere	 reden	 om	 in	 de	 bibliotheek	 te	 testen	 heef	 te	 maken	 met	 het	
privacybeleid	van	de	bibliotheek.	Dat	is	soepeler	dan	dat	van	ziekenhuizen.	Dit	
maakt	het	eenvoudiger	om	de	test-ENCOUTERS	te	documenteren.		

Tot	slot	is	de	openbare	bibliotheek	een	pla\ere	organisaJe	dan	een	ziekenhuis.	
De	test	was	er	dus	sneller	te	realiseren.	

Design	Research	methoden:	
ENCOUNTER#6min1	 heef	 tot	 doel	 het	 perspecJef	 te	 verleggen	 naar	 de	
ervaringen	van	de	deelnemers.	Omdat	te	doen	ontwikkelde	ik	een	methode	van	
vragen	 en	 opdrachten	 die	 de	 impact	 van	 ENCOUNTER	 in	 kaart	 brengt.	 Dit	
beschrijf	ik	hiernaast	in	het	defini=eve	script.		

In	het	script	zijn	verschillende	vormen	van	design	research	gebruikt;	zo	tekenen	
de	 deelnemers	 de	 persoonlijke	 ruimte	 om	 het	 lichaam	 en	 tussen	 twee	
personen.	Ook	vroeg	ik	of	de	deelnemers	de	ontmoeJng	als	ervaring	in	cm	uit	
konden	 drukken.	 Deze	 manieren	 zijn	 geïnspireerd	 op	 de	 cultural	 probe	
methode:	h\ps://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_probe)	Het	 vroeg	deelnemers	
om	op	 een	 ongebruikelijke	manier	 na	 te	 denken	 over	 de	 onderzoeksvraag	 en	
het	genereerden	materiaal	voor	een	mapping.	
De	ENCOUNTER,	the	embroidery	of	the	scar	zelf	is	ook	een	cultural	probe.			

De	methode	 die	 ik	 vervolgens	 heb	 gebruikt	 om	 de	 verzamelde	 informaJe	 te	
ontsluiten	 en	 inzichtelijk	 te	maken	 is	 gebaseerd	 op	 de	 Living	 Atlas.	 De	 Living	
Atlas	is	een	mapping.	 	Het	is	een	medium	om	via	verbeelding	onderwerpen	te	
bevragen	 en	 in	 kaart	 te	 brengen.	 Ik	 probeer	 via	 deze	mapping	 de	 impact	 die	
verborgen	zit	in	de	ervaring	van	deelnemers	te	ontsluiten.	
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De	persoonlijke	ruimte,	de	ruimte	om	het	lichaam	

#6-1-5#6-1-4#6-1-3#6-1-1

Bij	 Persoonlijke	 ruimte	
denk	 ik	 vooral	 aan	 het	
“geestelijke”	 deel.	 Dus	
wat	 doe	 je	 met	 je	
gedachten	en	hoe	zet	je	
dat	 om	 in	 jouw	 eigen	
doelen.	

Voor	 mij	 is	 dat	 de	
ruimte	 om	 mezelf	 te	
kunnen	 zijn	 zonder	
oordeel	 of	 e igen	
druk.	

De	 persoonlijke	 ruimte	 is,		
denk	 ik,	 een	 ruimte	 die	 je	
kunt	afsluiten,	waar	je	alleen	
kunt	 zijn.	 Of	 hoe	 dichtbij	
iemand	 kan	 komen	 tot	 het	
onpreog	wordt	of	inJem	

#6-1-2

Als	 persoonlijke	
energie	 velden	
elkaar	raken.	

De	 ruimte	 die	 om	mij	 heen	
is,	 waarvan	 ik	 zelf	 bepaal	
hoe	groot	hij	is.	Mijn	energie	
is	 hier	 aanwezig.	 Sommigen	
mogen	 volledig	 in	 deze	
ruimte	 z i jn .	 Sommigen	
mogen	 niet	 eens	 dichtbij	
komen.	



De	persoonlijke	ruimte	om	twee	lichamen	en	de	grens	van	het	lichaam	

#6-1-5#6-1-4#6-1-3#6-1-1

De	grens	van	mijn	lichaam	is	
apankel i jk	 van	 wie	 ik	
tegenover	me	heb.	Over	het	
algemeen	 ben	 ik	 vrij	 in	
aanraken	en	knuffelen,	maar	
het	 hangt	 dus	 af	 van	 de	
persoon	en	sfeer.	

De	 grens	 van	 mijn	 lichaam:	
Mijn	buik	is	zowel	mijn	trots	
(want	 dochter	 gebaard)	 als	
mijn	 onzekerheid	 (want	 niet	
zo	mooi	als	ik	zou	willen).	

De	 grens	 van	 mijn	 lichaam:	
Binnen	 1	 meter	 wordt	 het	
een	beetje	close.	

#6-1-2

De	 grens	 van	 mijn	 lichaam	
verschilt.	De	grens	verschuif	
apankelijk	 van	 hoe	 ik	 me	
voel	 /	 wat	 er	 in	 mijn	
omgev ing	 i s	 /	 andere	
omstandigheden.	 Soms	 licht	
hij	 dieper	 in	 mijn	 lichaam	
voorbij	 mijn	 huid.	 Soms	
voelt	 het	 alsof	mijn	 lichaam	
een	heel	grasveld	beslaat	
.	

De	 grens	 van	 mijn	 lichaam:	
15	cm.	



Het	perspecJef	van	de	onderzoeker:	

Xxxxxx#6-1-1	
Om	11:	08	begin	ik	met	Xxxxxx	.	Xxxxxx	leest	de	krant	en	ik	spreek	hem	aan.	Hij	
heef	ons	half	gevolgd.	Hij	is	wat	aarzelend	maar	doet	wel	mee.	De	voorwaarde	
is	 dat	 hij	 niet	 wordt	 gefotografeerd.	 Dat	 vindt	 hij	 niet	 preog	 voor	 dit	 soort	
dingen,	onderzoek	enzo,	hoewel	hij	wel	een	Facebook	account	heef	enzo.	

Frank:	#6-1-2	
Frank	helpt	vandaag	mee	met	filmen.	Maar	hij	is	ook	geïnteresseerd	om	mee	te	
doen.	Dat	vind	ik	ook	wel	plezierig	want	daardoor	begrijpt	hij	wat	de	bedoeling	
is.	 Aangezien	 Xxxxxx	 niet	 gefilmd	 en	 of	 gefotografeerd	 wil	 worden	 doet	 hij	
simultaan	mee	met	Xxxxxx.	Dat	werkt	ook	goed.	Xxxxxx	ontdooit.	 Ik	mag	toch	
wat	fotograferen	(zijn	handen)	en	aan	het	eind	geef	Xxxxxx	aan	dat,	gezien	het	
feit	dat	het	een	onderzoek	betref,	de	‘data’	ook	gebruikt	mogen	worden.	

Mari-Jana:	#6-1-3	
Het	 is	 11.43.	Mari-Jana	 zit	 al	 langer	 in	 het	 BiEBLunchroom-gedeelte.	 Ze	 komt	
meerdere	malen	 per	 week	 in	 de	 bibliotheek.	 Soms	 ook	met	 haar	 dochtertje.	
Haar	dochter	 is	nu	op	school.	Ze	wil	best	wel	meewerken	maar	hoe	 lang	gaat	
het	duren?	Om	12.30	moet	ze	haar	dochter	weer	ophalen.	
Om	 11.43	 beginnen	we.	 Ze	 draagt	 een	 rode	 trui.	 Dat	 kleurt	 heel	 goed	 in	 het	
totaal	plaatje.	Het	blijkt	achteraf	de	ontmoeJng	die	het	meeste	 impact	op	mij	
heef.	Mari-Jana	is	duidelijk	geraakt.	Dat	raakt	mij.	

De	meneer	die	moet	bidden:	
Ik	spreek	een	meneer	aan	die	nauwelijks	Nederlands	spreekt.	Hij	begrijpt	niets	
van	wat	 ik	zeg.	Bijna	niets,	want	hij	begrijpt	wel	dat	 ik	hem	uitnodig.	Maar	hij	
kan	niet	mee	doen.	Want	hij	moet	zo	naar	de	moskee	om	te	bidden.	

Jan	van	Rosmalen:	#6-1-4	
Om	12:30	spreek	ik	Jan	spreek	aan.	Jan	werkt	in	de	horeca.	
Daar	heef	hij	wel	li\ekens	van;	de	vingertop	die	er	bijna	af	lag	door	het	snijden	
van	een	wortel.	Hij	le\e	toen	niet	op.	Nu	snijdt	hij	bijna	nooit	meer	wortels,	dat	
doen	zijn	medewerkers.	
Jan	 is	 snel	en	effecJef.	Veel	uitleg	heef	hij	niet	nodig.	Wanneer	hij	de	vragen	
invult	doet	hij	dat	enerzijds	gehaast,	anderzijds	slaat	hij	vraag	1	‘langdurig’	over.	
Hij	zit	ook	wat	verder	van	de	tafel.	Ik	voel	me	wat	gejaagd,	A-relaxed.

De	afwerende	mevrouw		
Dan	vraag	ik	een	oudere	dame.	Ze	kijkt	weifelend.	Ik	voel	dat	ik	zorgvuldig	mijn	
woorden	kies.	Ze	kijkt	nu	afwerend.	Op	de	vraag	of	 ze	meel	wil	doen	zegt	 ze:	
Nee,	dat	soort	dingen	doe	ik	liever	niet.	Dan	zie	ik	Wies	zi\en.	

Wies	en	het	schunnige	keukentje:	#6-1-5	
Het	 is	13:26.	Wies	 is	meteen	open	en	geïnteresseerd.	Ze	vraagt	hoe	 ik	mezelf	
noem:	 kunstenaar?	 Ik	 leg	 uit	 dat	 is	 soms	 van	 rol	 wissel.	 In	 de	 kern	 designer	
(social	 designer/	 scenograaf	 /	 kostuumontwerper)	 maar	 dat	 kunstenaar	 voor	
een	locaJe	als	de	bibliotheek	erg	helpt.	Dus	dat	mijn	Jtel	of	rol	apangt	van	de	
context	waarin	ik	mij	bevind.	

Wies	noemt	zichzelf	kunstenaar.	Zij	is	in	juni	afgestudeerd	aan	AKV-Sint	Joost	in	
Den	 Bosch.	 Ze	 begon	 bij	 illustraJe	 maar	 maakt	 nu	 animaJes.	 Ze	 wil	 wel	
meedoen,	maar	hoelang	gaat	het	duren?	Ze	heef	30	minuten.	

We	gaan	aan	de	slag,	ze	werkt	rusJg	en	geconcentreerd.	Ik	doe	dat	ook,	ik	type	
aan	dit	verslag.	Terwijl	Anne	rusJg	door	borduurt.	
Nadat	Wies	de	vragen	heef	in	gevuld	gaan	we	over	op	het	overnemen	van	het	
li\eken.	Dat	wil	ze	best	doen	maar	de	li\ekens	zi\en	op	haar	rug.	Dit	vindt	ze	
spannend	merk	ik.	Ze	is	erg	zichtbaar	in	de	ruimte	waarin	we	zi\en.	Ik	merk	dat	
ze	aarzelt.	 Ik	 geef	aan	dat	we	ook	naar	het	 keukentje	kunnen.	 Ik	 vraag	of	het	
goed	 is	 wanneer	 Anne	 foto’s	 maakt	 en	 dus	 meegaat.	 Dat	 vindt	 Wies	 goed.	
Xxxxxx,	de	eerste	die	meedeed,	vraag	ik	om	even	op	onze	spullen	te	le\en.	Dat	
wil	hij	graag	op	voorwaarde	dat	hij	5	pepernoten	eet;	het	getal	van	het	aantal	
deelnemers.		

In	het	keukentje	zijn	we	niet	alleen.	Twee	dames	van	de	bibliotheek	blijken	te	
lunchen.	Wij	betreden	hun	ruimte.	Ik	voel	me	een	binnendringer	in	hun	keuken.	
Om	me	te	 legiJmeren	geef	 ik	de	dames	een	hand.	Een	van	de	dames	eet	een	
mandarijn,	haar	handen	zijn	vochJg	en	plakkerig	van	de	mandarijn.	Ze	weert	af	
en	zegt	en	gebaart	dat	ze	geen	hand	kan	geven.	Toch	geef	ik	haar	een	hand,	in	
mijn	kielzog	volgen	Anne	en	Wies.	
Aan	weerszijde	zijn	vensters	waardoor	het	daglicht	binnen	stroomt.	Ik	weet	niet	
of	dit	keukentje	een	beter	plek	is?	
Uiteindelijk		eindelijk	besluiten	we	het	li\eken	over	te	trekken	in	het	garderobe	
halletje,	 tussen	de	 jassen,	naast	de	wastafel	en	voor	de	WC-deur.	Wanneer	 ik	
het	li\eken	over	trek	ziet	Wies	zichzelf	in	de	spiegel	die	boven	de	wastafel	hangt	
in	het	gangetje.	De	plek	geef	de	situaJe	iets	groezeligs,	alsof	we	iets	sJekems	
doen,	iets	schunnigs,	dat	het	daglicht	niet	mag	verdragen.





deelnemer	#6-1-1
naam rela7e afstand	in	cm
C. vader 0
S. moeder 0
Fietsenstallingman m’n persoonlijke goedemorgen 100
Joost de reden van dit alles 50
Anne assistent en borduurster 75
Vraag na afloop: druk deze ENCOUNTER uit in cm 0

deelnemer	#6-1-2
naam rela7e afstand	in	cm
medewerker hogeschool zakelijk 100
medewerker hogeschool zakelijk 200
student circus academy zakelijk 200
student circus academy zakelijk 200
student circus academy zakelijk 200
Vraag na afloop: druk deze ENCOUNTER uit in cm 23

deelnemer	#6-1-3
naam rela7e afstand	in	cm
Lizzy mijn dochter 10
Jarry mijn vriend 30
MarQjn de vader van mijn dochter 1.000
Anne-Marijke mijn moeder 5.000
Marieke mijn zusje 10.000
Vraag na afloop: druk deze ENCOUNTER uit in cm 0

deelnemer	#6-1-4
naam rela7e afstand	in	cm
Debbie mijn compagnon 60
Rosa vriendin 20
Sander werknemer 80
Marie Fleur werknemer 80 of 30? moeilijk leesbaar
Eva mede horecaondernemer 80
Vraag na afloop: druk deze ENCOUNTER uit in cm 5

deelnemer	#6-1-5
naam rela7e afstand	in	cm
Dylan vriendschap & ateliergenoot 60
Joost eerste ontmoeQng, ik ben nieuwsgierig 50
Buschauffeur prakQsch en kortstondig 400
Cassière prakQsch en kortstondig 60
Voorbijganger oogcontact, daar blij^ t bij 150
Vraag na afloop: druk deze ENCOUNTER uit in cm 0,1 of -0,1 en 600
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1 Schrijf	van	5	personen,	die	u	de	afgelopen	24	uur	hebt	ontmoet,	wat	uw	relaJe	

tot	hen	is.	Misschien	hebt	u	ze	1x	gezien	in	de	afgelopen	24	uur	of	misschien	veel	
vaker.	Kunt	u	uw	gemiddelde	afstand	tot	hen	scha\en	in	cm.	
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#6-1-1

#6-1-2

#6-1-4

#6-1-5



0

7,5

15

22,5

30

#6-1-1 #6-1-2 #6-1-3 #6-1-4 #6-1-5

Een	wonderlijke	vraag:	Kunt	u	onze	ontmoeJng	als	ervaring	in	cm	uitdrukken	en	toelichten?		

0,1	cm	het	komt	dicht	op	mij	
huid.	Misschien	–	1	mm:	het	
komt	tot	onder	mijn	huid.	
Óók	 600	 cm:	 een	 slangetje	
van	 ervaring	 die	 zich	 uitrolt	
als	 ik	 weer	 terugloop	 naar	
een	 tafel	 om	 door	 te	 gaan	
met	mijn	werk.	

.	

5	cm	

0	cm	PosiJef,	want	ik	voelde	
totaal	geen	afstand!	

23	cm	is	het	eerst	wat	in	me	
opkomt.	Geen	idee	waarom,	
wel	een	mooi	getal.	

0	 cm	 (bij)	 mezelf	 gebleven,	
dus	dichterbij	kan	niet.	
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Ik	sprak	7	mensen	aan:	
2	mensen	deden	niet	mee	en		
5	mensen	wel.

Na	 48	 uur	 hadden	 3	 deelnemers	
wel	de	vragen	lijst	ingestuurd	en	
2		deelnemers	niet.

Direct	 na	 de	 ENCOUNTER	hadden	
alle	 5	 deelnemers	 een	 posiJef	
gevoel	ervaren.	

48	uur	na	de	ENCOUNTER	hadden	
2	deelnemers	een	posiJef	gevoel	
ervaren,	bij	1	deelnemer	was	
onduidelijk	wat	het	gevoel	was*	
en	2	deelnemers	hebben	niet	
gereageerd.	

*de	onduidelijkheid	komt	voort	uit	de	
manier	van	vragen	stellen.

4	van	de		5	hebben	een	
verandering	ervaren	mbt	het	
lichaam	na	de	ontmoeJng.	Dit	is	
direct	of	na	48	uur	afloop	en	
gebaseerd	op	diverse	vragen	mbt	
de	lichaamsgrens/	rol/	
lichaamsbewustzijn)	

48	uur	na	de	ENCOUNTER	geven	2	
deelnemers	aan	dat	hij/zij	anders	
naar	het	eigen	lichaam	kijkt,	1	
deelnemer	kijkt	niet	anders	naar	
het	eigen	lichaam	en	2	
deelnemers	hebben	niet	
gereageerd.

48	uur	na	de	ENCOUNTER	geef	1	
deelnemer	aan	dat	hij/zij	anders	
het	eigen	lichaam	ervaren	in	
relaJe	tot	anderen,	2	deelnemers	
ervaren	het	eigen	lichaam	niet	
anders	in	relaJe	tot	anderen	en	2	
deelnemers	hebben	niet	
gereageerd.

het	ervaren	van	de	ontmoeJng	na	48	uur:

3	van	de		5	geven	aan	anders	over	
de	grens	van	hun	lichaam	te	
denken	na	de	ontmoeJng.	2	geven	
aan	dat	dit	niet	is	veranderd.

verandering	 in	 het	 begrip	 persoonlijke	 ruimte,	 direct	
na	de	ervaring:

het	 ervaren	 van	 het	 lichaam	 na	 ENCOUNTER,	 totaal	
genomen:

4	van	de		5	deelnemers	geven	aan	
anders	over	het	begrip	
persoonlijke	ruimte	na	te	denken	
direct	na	de	ontmoeJng.

het	ervaren	van	de	ontmoeJng	direct	na	afloop: de	grens	van	het	lichaam	direct	na	afloop:

het	eigen	lichaam	ervaren	t.o.v.	anderen	na	48	uur: anders	kijken	naar	het	eigen	lichaam	na	48	uur:

inzenden	vragenlijst	na	48	uur:deelname:



Terugblik	en	conclusies	

3.	Verandering	van	mijn	rol	
Door	de	nieuwe	manier	van	werken	veranderde	ook	mijn	rol.	De	deelnemers	
vulden	zelf	de	vragen	in	en	voerden	zelf	de	opdrachten	uit.		
In	het	nagesprek	met	deelnemer	#6-1-5	vroeg	ik	hoe	het	was	om	de	vragen	in	
te	vullen.	Zij	gaf	aan	dat	dit	interessant	was	om	te	doen.	Het	ze\e	haar	aan	het	
denken	over	onderwerpen	waar	ze	nog	niet	eerder	over	had	nagedacht.	Door	
de	 vragen	 en	 opdrachten	 gaf	 ze	woorden	 en	 beelden	 aan	 een	 ogenschijnlijk	
vanzelfsprekend	onderwerp.			
Hoewel	mijn	rol	voor	mij	verandert	was,	bleek	dat	het	voor	de	 impact	op	de	
deelnemer	niet	uitmaakt	of	 ik	hem/	haar	verbaal	meeneem	of	via	een	hand-
out.	Dit	 geef	mij	 ruimte	om	mezelf	 buiten	de	ontmoeJng	 te	plaatsen	en	 te	
observeren.		

conclusies		
Binnen	 ENCOUNTER#6min1	 tes\e	 ik	 een	 nieuwe	 methode	 van	 onderzoek.	
Deze	 methode	 is	 gestoeld	 op	 Design	 Research.	 Het	 levert	 de	 volgende	
inzichten	op:	
-	 Het	 eerder	 toegepaste	 nagesprek	 blijkt	minder	 effecJef	 dan	 de	 visualisaJe	
opdrachten	en	vragenlijsten.		
-	Mijn	nieuwe	rol	geef	ruimte	voor	afstand	en	observaJe.		
-	 De	 opdrachten	 en	 open	 vragen	 geven	 veel	 (nieuwe)	 informaJe	 vanuit	 het	
perspecJef	van	de	deelnemer.	Het	legt	de	impact	van	hun	ervaring	bloot.	

Kortom	 door	 het	 realiseren	 van	 ENCOUNTER#6min1	 ontstaat	 er	 een	 sterker	
onderzoek	 dat	 daadwerkelijk	 inzicht	 geef	 in	 de	 impact	 van	 ENCOUNTER	 en	
dus	een	eerste	antwoord	geef	op	mijn	onderzoeksvraag.

Terugblik:	
ENCOUNTER#6min1	 heef	 veel	 informaJe	 opgeleverd	 dat	 goed	 bruikbaar	 is	
binnen	 ENCOUNTER#6.	 Daarnaast	 geef	 het	 ook	 richJng	 aan	 het	 design	
research	 traject	 dat	 ik	momenteel	 bij	 de	WdKA	volg.	Hierbinnen	 verleg	 ik	 het			
perspecJef	 naar	 de	 deelnemers	 waardoor	 de	 impact	 van	 ENCOUNTER	
inzichtelijk	 wordt.	 Wanneer	 ik	 terugkijk	 op	 COUNTER#6min1	 vallen	 er	 een	
aantal	punten	op:	
1.	nieuwe	manieren	om	informaJe	te	verzamelen	
2.	onzorgvuldige	vragen			
3.	mijn	veranderende	rol	

1.	nieuwe	manieren	om	informa7e	te	verzamelen	
Door	de	inzet	van	open	vragen	en	opdrachten	ontstaat	er	data	en	informaJe	die	
direct	 door	 de	 deelnemers	 is	 gegenereerd.	 Het	 geef	 duidelijk	 inzicht	 in	 het	
perspecJef	 van	 de	 deelnemer.	 Dit	 documenteren	 was	 een	 belangrijke	
doelstelling	die	ik	wilde	onderzoeken.	Ik	ben	enthousiast	dat	dit	is	gelukt.	
Daarnaast	of	beter	gezegd	daardoor	werd	de	 impact	van	ENCOUNTER	nu	niet	
alleen	via	mijn	ervaring	ontsloten	maar	ook	beschreven	door	ervaringen	van	de	
deelnemer,	zoals	ook	blijkt	uit	de	data	analyse.	

Bij	eerdere	encounters	werkt	ik	met	een	nagesprek.	Bij	deelnemer	#6-1-5	heb	ik	
ook	 een	 nagesprek	 gevoerd	 dat	 is	 opgenomen	 en	 uitgeschreven.	 Dit	 gesprek	
geef	 niet	 of	 weinig	 nieuwe	 inzichten	 als	 ik	 het	 vergelijk	 met	 de	 door	 de	
deelnemer	gemaakte	vragen	en	opdrachten.	Een	groot	gedeelte	beschrijf	wat	
ik	 registreer,	 welke	 keuzes	 ik	 maak	 en	 welke	 stappen	 ik	 heb	 genomen	 in	 de	
ontwikkeling	 van	 ENCOUNTER.	 Hoewel	 dit	 informaJef	 kan	 zijn	 voor	 een	
deelnemer,	geef	het	gesprek	niet	meer	of	betere	informaJe	dan	de	opdrachten	
en	vragen.		

2.	Wat	ging	fout?		
Bij	 de	 verwerking	 van	 de	 vragen	 realiseerde	 ik	 me	 dat	 de	 vragen	 bij	 de	 3	
toetsmomenten	niet	 idenJek	zijn.	Hierdoor	kan	ik	de	eventuele	veranderingen	
niet	le\erlijk	vergelijken.	
In	 de	 vragen	 die	 deelnemers	 na	 48	 uur	 moesten	 invullen	 zat	 een	 dubbeling.	
Overigens	is	het	frappant	dat	dit	wel	verschillende	informaJe	genereerde.	
Bij	een	vervolg	worden	de	vragen	aangepast.

november	2018	
Joost	van	Wijmen	
info@joostvanwijmen.nl	
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