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‘‘Het doel van ENCOUNTER is bezig zijn met verbindingen, persoonlijke ervaringen en verhalen 
door middel van een creatief proces, met oog voor lichamelijkheid, en dit aan andere mensen laten 
zien.’’ Paula, deelnemer aan ENCOUNTER#6,

ENCOUNTER: zijn geënsceneerde ontmoetingen tussen mensen, waarbij het ervaren van het lichaam en 
het lichaamsbewustzijn centraal staan. 

Het maakt op een directe en toegankelijke manier, moeilijke en/of private onderwerpen bespreekbaar. Het 
brengt in kaart hoe ons eigen lichaam verandert gedurende ons leven. Hierdoor onderzoekt ENCOUNTER 
op een praktische manier het veranderend lichaamsbewustzijn en de impact die deze verandering heeft op 
onze sociale interactie.

Introductie  

ENCOUNTER is de overkoepelende naam van het project dat het onderwerp is van mijn Design Research. 
Het is opgebouwd uit deelprojecten. Afgelopen semester gebruikte ik om ENCOUNTER#7 te ontwerpen.



ONTWERPVRAAG
centrale ontwerpvraag: Wat doet de methode ENCOUNTER?  

Daar onder liggen subvragen: 
1. Wanneer ik onderzoek wat de methode ENCOUNTER in gang zet of 'doet'. Dan ga ik er vanuit dat 
ENCOUNTER een methode is. Wat is deze methode dan? 

2. Hoe ontsluit ik de verandering in het ervaren van het eigen lichaam als gevolg van de 
ENCOUNTER bij de deelnemer? Dus hoe kan ik deze ervaring het beste testen, registreren, 
documenteren, analyseren en ontsluiten? 

3. Welke informatie wordt opgehaald door de methode ENCOUNTER en wat is de relevantie hiervan 
voor de betrokken deelnemers en belanghebbende? 

4. ENCOUNTER is een mix van artistiek werk en onderzoek. Hoe plaats ik het eigen artistieke werk 
binnen de context van onderzoek (=performatief/ design research) en vice versa? Dus wat is werk 
en wat is onderzoek? 

Binnen het onderzoek onderscheid ik twee trails: 
1. grenzen van het lichaam 
2. rollen en relaties



ontwerp vraag: 
‘wat doet de 
methode 
encounter?’

opdrachten

lichaamsbewustzijn 

grenzen van het lichaam 

taboes 

identiteit

dmv

mijn expertise: 
scenografie

breng in kaart:

de aanraking

resultaat

gebeurt:

scenario verhalen 
ophalen

deelnemers: 

worden gezien  

worden geraakt 

worden bewust

zet in werking

performatieve 
ontmoetingen

participanten:  
bewoners  
zorg instelling

belanghebbende:  
zorgverleners 
beleidsmakers



#7 test-1: ’t Burberry menneke

Hoe kan ik het veranderend lichaam in kaart brengen? 

medium: 
opdrachten 
(pen en Oost-Indische inkt) 
aanraking 
gesprek 

locatie: Vitalis 
participanten: bewoners zorg instelling 
rol: deelnemer en ik voeren scenario uit

ontwerp vraag







Mijn moeder had een hele zware bevalling. 
Ik ben met één beentje het eerste geboren. Dat hebben ze toen gedoopt. Toen zei mijn vader:  
Als alles goed wordt dan heet ze naar de heilige Theresia. Dus ik ben ’heilig verklaard’. 
Later bleek alles goed en toen ben ik alsnog gedoopt. 
Mijn moeder wilde er daarna niet meer over praten.  
Later kocht mijn vader ook een heiligenbeeldje. 
En dus hier ben ik, bijna 89. 



Medium: deelvraag  1 (wat is de methode) 
1. werken met Pen en Oost-Indische inkt: 
-langzaam, de inkt moet drogen. 
-vlekt makkelijk, de inkt moet drogen.   
- vereist specifieke motorische vaardigheden.  
resultaat: ontstaat concentratie en verstilling. 

2. werken met een aanraking:  
- is fysiek 
- activeert lichaamsbewustzijn 
- ervaren kernthema’s  (nabijheid, intimiteit, veiligheid en grenzen). 

Vastleggen informatie: deelvraag 2 (hoe ontsluit ik de thematiek) 
- documenteren (dmv foto, film en audio) 
- getekende opdrachten, geschreven reflecties (door deelnemer en door mij/ onderzoeker) 

resultaat:  
informatiemateriaal over de impact van het veranderend lichaam



#7 test-2:       Brief aan je eigen lichaam
         hoe ontwerp ik mezelf uit het scenario? 

locatie: WdKA 
participanten: collega studenten WdKA 
rol: ik ben afwezig, dmv scenario







Eigen rol:  
deelvraag  1 (wat is de methode) 

gewisseld in rol: 
- ik was deelnemer = test 1 en 5 = in Vitalis 
- ik was begeleider test 3 en 4 = in Wdka  
- ik wasafwezig = test 2 = in Wdka 

verschil in rollen — afhankelijk van deelnemers: 
- WdKA collega’s kunnen goed zelfstandig werken. 
- ouderen (met verschillende sociale achtergronden) vraagt om intensieve begeleiding =  doelgroep 

komend semester: 
experimenteren met eigen rol (van deelnemer - tot afwezig) bij doelgroep 



Ethiek   eigen rol deel 2    
trail rollen en relaties 

ENCOUNTER bevraagt abstracte thema’s die linken aan private of intieme ervaringen en verhalen.  
Het vraagt om respectvol sturen en oprechte interesse.  

komend semester: 
- training en oefening met scenario zodat info wordt opgehaald maar vrijheid ook blijft 
- laveren tussen ontregelen en begrip tonen. 



#7 test-3:       rangschik objecten
         Hoe begin ik een gesprek over het lichaam? 

locatie: WdKA/ Bibliotheek R’dam 
participanten:  
collega studenten WdKA 
bezoeker Bieb 
rol: ik geef opdrachten 

ontwerp vraag en 
medium gebruik: 
objecten 



Welke objecten vind je het meest privé en welke het minst?

J.

S.

M.

open / verborgen 
reden (achterliggend) 
keuze 
weten / denken 
motivatie: -eigen keuze 
                  - reactie 
vooroordelen

deze woorden  
wil ik  
privé houden

Welke woorden komen bij je op na 
het doen van deze opdracht?

deze deelnemer 
gaf geen reactie

meest ————————————————————————-—-————————-minst



Gebruik van objecten als conversatie starter:  
deelvraag 1 (wat is de methode) en 2 (ontsluiten thematiek) 
- gaf geen verdieping 
- uitkomsten geen meerwaarde 

komend semester 
gebruik ik niet verder 



#7 test-4:       het scenario, deel II

wat vertelt de opgehaalde informatie 
thema’s: 
persoonlijke ruimte 
grens van het lichaam

ontwerp vraag



S.K.: na de live-encounter 
Waar de gens van het lichaam is wordt bepaald 
door de ander. Het hangt af van de ander.  

De persoonlijke ruimte is de ruimte waar de ander 
zich begeeft. 

De ontmoeting vond ervoer ik als een fijne 
herinnering. Een herinnering van toen ik kleding 
aangemeten kreeg. 

De ontmoeting ervoer ik als 1 cm van een 
oneindige ruimte.

S.v.G.: na de live-encounter 
De grens van mijn lichaam is nog steeds de 
buitenste laag, de huid. Maar het kan ook de kleding 
zijn. 

De persoonlijke ruimte zie ik nog steeds hetzelfde 
als voor de aanraking. 

Ik vond de aanraking licht ongemakkelijk. De 
ontmoeting was  0 cm. Deze was ook nodig voor de 
aanraking.

M.B.: na de live-encounter 
De grens van mijn lichaam ligt bij mijn waarneming.  

De persoonlijke ruimte is ruimte om mijn lichaam waar ik mij op mijn gemak voel als 
er een ander dichtbij is. Dat kan dus krap zijn of heel wijd, zoals ik dat ook al eerde 
beschreef. 

Ik vond de ontmoeting vertrouwd. Ik voelde geen gevaar of ongemak. De intentie van de 
ontmoeting was duidelijk. 

Ik zou de ontmoeting uit drukken als 0 cm. De maten zijn gemeten op mijn fysieke 
grens, maar niet op de grens van mijn persoonlijke ruimte er omheen.

na de live encounter 



De persoonlijke 
ruimte 
is de ruimte waar 
als een ander 
binnentreedt,  
het intiem 
of ongemakkelijk 
wordt.  

Dit is enorm 
context afhankelijk.



vraag 1&3 : de grens 
van het lichaam S.K. voor S.K. Na SvG. Voor SvG. Na M.B. Voor M.B.na M.K. Voor M.K. na M.A. Voor M.A. Na

de ander x x

ruimte x x

veranderlijk x x x x x x

veilig x

invasief

huid x x x x

zintuiglijke 
waarneming x x x

vraag 2&4: 
pers.ruimte

de ander x x x x x x

ruimte x x x x x x x x x

veranderlijk variabel x x x x x x x x x

veilig x x x x x x x

invasief x x x

huid

zintuiglijke 
waarneming

In deze tabel vergelijk ik termen die door deelnemers worden 
gebruikt in het beantwoorden van de gestelde vragen.  
Geel geeft aan dat er een vergadering heeft plaats gevonden.



wat vertelt de opgehaalde informatie 
deelvraag 3 (welke informatie wordt opgehaald) 
deelvraag  4 (artistiek werk versus onderzoek) 
trail grenzen van het lichaam 
- de verhalen zijn theatraal (beentje) 
- ze bevatten relevante informatie (ervaring veranderend lichaam) 

nu  
- krampachtig omzetten (quasi wetenschappelijk data ) 
- ga voor bij aan kracht ENCOUNTER     (de verhalen en de ervaring) 

komend semester:  
- het blijven werken volgens een vast protocol (in vrijheid) 
- de juiste vragen stellen (wat wil ik weten) 
- (beter) analyseren van informatie





Het stellen van de juiste vragen deel 2 
deelvraag 3 (welke informatie wordt opgehaald) 
trail grenzen van het lichaam 

ENCOUNTER#7 zal een reeks van ontmoetingen zijn.  
Deze reeks maakt het mogelijk te verdiepen en preciezer te worden.  
Dat bleek al uit test-5. Door het tonen van de foto met de gekleurde persoonlijke ruimte van onze 
eerdere ontmoeting begreep Mevr. Therese wat persoonlijke ruimte is. ‘Maar daar heb ik toch geen 
probleem mee, Ze moeten me toch helpen en jij bent een aardige jongen. Wat andere ervan zeggen 
doet me niks’. 

komend semester: 

Verder werken met analyseren van de opgehaalde informatie met behulp van het materiaal zelf (bijv. 
conversation pieces) 



#7 test-5:       Levenslijn van het lichaam
Hoe werk ik met de participanten? 
strategie: de waarde van ENCOUNTER#7





Strategie: waarde voor verschillende partijen  
deelvraag 3 (relevantie betrokkenen) 
waarde voor deelnemer:  
- wordt geraakt door eigen verhaal   
- kijkt anders naar zichzelf en eigen lichaam 

waarde voor directe omgeving (familie/ verzorgende): 
- wordt geraakt door verhaal deelnemer 
- krijgt (vaak verborgen) informatie over de deelnemer 

waarde voor buitenstaander (een publiek): 
- wordt geraakt door verhaal deelnemer 
- wordt een spiegel voor gehouden: hoe zit dat bij mij? 

waarde voor mij:  
- ontwikkelen eigen praktijk   
- bijzondere ontmoetingen/ schoonheid thematiek 

waarde voor belanghebbende (zorgverlener/ beleidsmaker): 
- bewoner/ deelnemer krijgt een podium 
- krijgt (vaak verborgen) informatie over de deelnemer  
- specifieke informatie ( veranderend lichaam, intiem, nabijheid) over actuele thema’s (valuebased 
healthcare/ healing environment) 
          komend semester:  
slag maken naar partnerinstellingen (zorgverleners/ beleidsmakers). 
1. 1. Wat zijn actuele vraagstukken voor belanghebbende (zorgverleners/ beleidsmakers) 
2. 2.  Welke informatie zit in ENCOUNTER#7 over deze actuele vraagstukken 
3. 3. Punt 1 en 2 verbinden 



Conclusie  

Met de ontworpen methode ENCOUNTER#7 haal ik verhalen en reflecties op over 
- het veranderend lichaamsbewustzijn  
- en de impact die de verandering heeft op onze sociale interacties. 

komend semester: 
de informatie over impact veranderend lichaam (beter) ontleden 
en dit terug te vertalen naar belanghebbende (opdrachtgevers/ partners)  

plan van aanpak:  
- trainen en oefenen met scenario (= vrijheid medium, protocol en participant) 
- trainen en oefenen eigen rol en rol participant (begeleiden, deelnemen of zelfstandig laten werken) 
- stellen juiste vragen aan de verzamelde informatie (= ontwerp vraag) 
- (beter) analyseren van deze informatie (= ontwerp vraag) 
- deze analyse terugkoppelen aan partnerinstellingen (zorgverleners/ beleidsmakers) (= strategie)



‘‘Het doel van ENCOUNTER is bezig zijn met verbindingen, persoonlijke ervaringen en verhalen 
door middel van een creatief proces, met oog voor lichamelijkheid, en dit aan andere mensen laten 
zien.’’ Paula, deelnemer aan ENCOUNTER#6,

Conclusie  

‘‘Het doel van ENCOUNTER is bezig zijn met de impact van het veranderend lichaam door middel 
van een creatief proces, verbindingen, persoonlijke ervaringen en verhalen, en dit aan andere 
mensen laten zien.’’


