
rol:	van	novice	naar	expert	
nieuwe	prak2jk-2

Joost	van	Wijmen



professioneel	handelen:		
ik	ontwerp	ervaringen	die	resulteren	in	materiaal	
verdieping	eigen	methode:	doe	ervaringen	/	kennis	op	
(project	zet	aan	tot	bewustwording)	
(ik	realiseer	product)	

rol:		
ontwerper,	gaat	goed.	Maar	aandachtspunt	in	het	project	is	
rijping.	Een	project	heeG	soms	bezink	2jd.	Dit	in	combina2e	met	
onderzoek	is	de	kern	van	mijn	uiteindelijke	rol/	exper2se.	(Dat	
ging	hier	overigens	goed.)

professioneel	handelen:		
ik	ontwerp	ervaring	
project	haalt	ervaringen	/	kennis	op	=	informa2e		
project	zet	aan	tot	bewustwording	
project	biedt	zingeving	

rol:		
ontwerper,	gaat	goed	
schuurt	langs	welzijnswerk	(zie	boven)	
onderzoeker	zoekend:	verder	uitbouwen	via	competen2es	
innoverend	vermogen,	omgevingsgerichtheid,	
samenwerking.	(idem	boven)

professioneel	handelen:		
ik	ontwerp	ervaringen	
project	haalt	ervaringen	/	kennis	op	=	informa2e		
project	zet	aan	tot	bewustwording	
ik	ontwikkel	netwerk	

rol:		
ontwerper:	gaat	goed	
schuurt	langs	welzijnswerk:	Dit	is	geen	primair	doel,	ik	moet	op	
communica2e	en	samenwerking	met	partner	leJen.	Hoe	word	ik	
geïntroduceerd?		
onderzoeker:	nog	te	veel	intern.	Dit	wil	ik	ontwikkelen	en	uitbouwen	
via	de	competen2es	innoverend	vermogen,	omgevingsgerichtheid,	
samenwerking	om	zo	aan	te	sluiten	bij	netwerk/	opdrachtgevers.

professioneel	handelen:		
verdiep	en	ontwikkel	eigen	posi2e	in	rela2e	tot	context	
uitwisseling:	ontwikkelen	netwerk	
Door	in	gesprek	te	gaan	ontwikkel	ik	omgevingsgerichtheid	

Voor	een	groep	presenteren	en	verbindingen	leggen	gaat	
mij	goed	af.	Ik	kan	als	expert	goed	balanceren	tussen	
overdragen	en	geïnformeerd	worden,	vragen	en	luisteren,	
sturen	en	meebewegen.	

rol:	
organisator,	gespreksleider,	netwerker	 

professioneel	handelen:		
ik	realiseer	product	
ambachtelijkheid	
communica2e	en	uitdragen	werk	
expert	
samenwerken	(vaklieden	en	partners)	

Ook	hier	geldt	dat	dit	project	af	is	en	ik	het	‘beheers’.	
Hierdoor	kan	ik	dit	goed	als	expert	uitdragen.	

rol:		
ontwerper,	ondernemer,	expert	

professioneel	handelen:		
ontwerper		
onderzoeker	
netwerker	
expert:	communica2e	en	uitdragen	werk	
samenwerken	(partners,	vaklieden,	deelnemers)	

Dit	project	is	af	en	‘beheers’	ik.	Hierdoor	kan	ik	dit	goed	als	
expert	uitdragen.	

rol:		
onderzoekend-ontwerper,	expert,	ondernemer

exposi'e	ENCOUNTER#6

producten	ENCOUNTER#6

Dit	document	dient	als	uitgangspunt	voor	het	Nieuwe	Prak'jken-2	gesprek.	Ik	begin	met	het	beschrijven	van	6	sleutelwerken.	Op	mijn	blog	staan	
deze	sleutelwerken	uitgebreider	beschreven.	Aan	de	hand	van	deze	werken	breng	ik	mijn	eigen	huidige	professionele	handelen	en	rol	in	kaart.	
Daaraan	koppel	ik	ook	punten	die	aandacht	behoeven	en	via	welke	competen'es	ik	deze	komend	blok	wil	ontwikkelen.		

Werken	waar	rol	goed	tot	zijn	recht	komt: Werken	die	in	ontwikkeling	zijn	en	nog	niet	in	balans:



vermogen tot samenwerking

omgevingsgerichtheid

communicatief vermogen

organiserend vermogen

innoverend vermogen

onderzoekend vermogen

creërend vermogen

Verhouding	competen2es	en	in	welk	werk	zie	ik	deze	terug	komen:



Toelich'ng	van	de	door	de	opleiding	aangewezen	competen'es	

MD	1.	Creërend	Vermogen	(#7	test-2,	#7	t	Burberry	Menneke,	#7	test-5,	expo	ENCOUNTER#6,	producten	ENCOUNTER#6)	
Ik	kan	snel	en	eenvoudig	ervaringen	ontwerpen	die	beelden,	materiaal	en	verhalen	genereren.	Dit	blijkt	ook	uit	de	reac2es	van	deelnemers	op	de	
genoemde	sleutelwerken.	Deze	itera2es,	presenta2es	of	producten	sluiten	aan	bij	mijn	eigen	exper2se	en	talent	en	mijn	achtergrond	in	de	
scenografie.	Ze	bieden	deelnemers	en	belanghebbende	een	bijzondere	ervaring	waardoor	er	(soms	precaire)	informa2e	wordt	opgehaald	die	vaak	
nog	niet	eerder	(via	design-onderzoek)	is	opgehaald.	

MD	2.	Onderzoekend	Vermogen	(#7	t	Burberry	Menneke,	#7	test-5,	producten	ENCOUNTER#6)	
Ik	genereer	doormiddel	van	ontworpen	ervaringen	met	deelnemers	(bewoners	van	zorginstellingen,	mensen	met	een	liJeken)	informa2e	over	het	
veranderend	lichaam.	Deze	informa2e	is	relevant	voor	deelnemers	(bewoners)	zij	krijgen	een	podium,	worden	gehoord	en	gezien.	Zij	kijken	op	een	
andere	manier	naar	dilemma's	uit	hun	leven.	Deelnemers	en	omstanders	(toeschouwers)	benoemen	bij	ENCOUNTER#7	en	ENCOUNTER#6	de	
volgende	woorden	als	resultaten:	bewustwording,	zingeving,	bespreken	van	taboes	of	emancipa2e.	Cri2ci	die	het	niet	ondergaan	maar	er	over	horen	
waarschuwen	voor	therapie.	

Toch	staat	deze	competen2e	nog	niet	voldoende	in	verbinding	met	actuele	vraagstukken	waar	het	zorgdomein	mee	kampt.	De	resultaten	zijn	nog	te	
weinig	verbonden	met	het	actuele	debat.	Het	schampt	wel	aan	het	actuele	debat,	maar	informeert	dit	debat	(nog)	niet.	Partners	uit	de	zorg	en	het	
zorgdomein	zijn	wel	geïnteresseerd.	Maar	terughoudend	in	(financiële)	deelname.	Ik	kan	me	nog	te	weinig	als	expert	presenteren.	Dit	komt,	vermoed	
ik,	omdat	ik	nieuw	ben	in	het	zorgdomein.	Via	samenwerkingen	krijg	ik	hier	al	grip	op.	Strategie:	Komend	blok	wil	ik	deze	grip	via	de	competen2es	het	
innoverend	vermogen,	omgevingsgerichtheid	en	evt	communica2ef	vermogen	versterken.	Opvallend	is	echter	dat	onderwijsinstellingen	uit	de	
toegepaste	kunstensector	mij	hierin	wel	als	expert	zien.	Hier	is	mijn	netwerk	sterker	en	spreek	ik	dezelfde	taal.	Strategie:	Door	het	project	itererend	
te	realiseren	wordt	het	aangescherpt	

MD	3.	Innoverend	vermogen	(expo	ENCOUNTER#6,	studentlezing)	
Zoals	ik	hierboven	al	benoemde	is	de	vraag	hoe	ik,	met	ENCOUNTER#7,	aansluit	bij	het	actuele	debat.	Welke	kennis	genereer	ik?	Hoe	informeer	ik	
partners,	professionals	en	een	evt	geïnteresseerd	publiek	over	vragen	waar	zij	mee	kampen.	Door	deze	competen2e	te	versterken	wil	ik	dit	komend	
semester	versterken.	

Strategie:	Binnen	ENCOUNTER	worden	thema's	aanges2pt	als	het	veranderend	lichaam,	de	aanraking,	er	toe	doen,	de	acankelijkheid,	iden2teit,	
zeldeschikking	en	het	uiterlijk.	Onderwerpen	die	volgens	T.	Kardol	actueel	zijn	in	het	debat	binnen	de	ouderenzorg	en	die	hij	binnen	zijn	werk	
tegenkomt.	Kardol	was	gastspreker	2jdens	mijn	studentlezing.	Hij	opperde	om	deze	thema's	doormiddel	van	centrale	vragen	in	kaart	te	brengen	en	
vervolgens	te	vertalen	naar	de	organisa2e.	Hierbij	benoemde	Kardol	de	rapportage	die	de	Vrije	Universiteit	Brussel	zal	schrijven	over	het	project.	De	
samenwerking	met	anderen	par2jen	zie	ik	dan	ook	als	een	mogelijke	oplossing	om	deze	competen2e	te	versterken.	Dit	staat	in	verbinding	metste	
ontwikkelen	van	mijn	omgevingsgerichtheid.	

MD	4.	Organiserend	vermogen	(expo	ENCOUNTER#6,	studentlezing)	
Met	ENCOUNTER#7	bouw	ik	gestaag	verder	aan	een	netwerk	van	professionals,	wetenschappers	en	bestuurders	uit	de	zorg.	
Verschillende	partners	en	stakeholders	zijn	betrokken	bij	de	exposi2e	van	ENCOUNTER#6.	Deze	laat	ik	hier	verder	buiten	beschouwing	omdat	ik	me	
binnen	het	NP2	gesprek	vooral	richt	op	#7.	Ook	in	ENCOUNTER#7	zijn	verschillende	partners	betrokken.	(zie	diagram).	De	experts	(Marieke	van	der	
Waal,	directeur	Leyden	Academy	en	Tinie	Kardol,	hoogleraar	VUB)	van	de	studentlezing	gaven	aan	betrokken	te	willen	zijn	bij	de	ontwikkeling	van	
ENCOUNTER.		Ditzelfde	geldt	ook	voor	de	zorginstellingen	Vitalis,	Vughterstede	en	mogelijk	ook	AxionCon2nu.	(Zie	schema	op	pagina	6).	

Wat	opvalt	is	dat	de	zorginstellingen	met	name	vallen	voor	ENCOUNTER	als	manier	om	dmv	(het	mede	creëren	van)	kunst	en	cultuur	te	kunnen	
bijdragen	aan	een	betekenisvol	bestaan	voor	de	oudere	mens.	Dit	is	een	citaat	uit	mail	van	een	bestuurder	van	ouderenzorg	instelling	Liberein.	Via	het	ontwikkelen	
van	de	competen2es	het		innoverend	vermogen	en	de	omgevingsgerichtheid	wil	ik	ENCOUNTER#7	beter	koppelen	aan	andere	thema’s	die	relevant	
zijn	binnen	de	zorg	en	die	door	Van	der	Waal	en	Kardol	benoemd	worden.



MD	5.	Communica'ef	vermogen	(expo	ENCOUNTER#6,	producten	ENCOUNTER#6,	studentlezing)	
Hoe	vertaal	ik	de	opgehaalde	verhalen	uit	ENCOUNTER#7	naar	waardevolle	informa2e.	Ik	zie	bij	ENCOUNTER#6	dat	dit	gelukt.	Dit	komt	terug	in	de	geplande	expo,	
de	ansichtkaarten	met	borduurpatronen	en	de	machinaal	geborduurde	liJekens,	de	media	aandacht,	expertmee2ngs	en	presenta2es	die	ik	over	#6	organiseer	(zie	
www.project-encpounter.nl).	Binnen	ENCOUNTER#6	ervaar	ik	dat	wanneer	ik	helder	heb	wat	ik	doe	ik	prima	als	expert	kan	optreden.	Dit	resulteert	in	overtuigende	
beelden,	verhalen	en	kennis	die	ik	als	expert	inzet	binnen	verschillende	contexten.	Waarbij	opvalt	dat	de	deelnemers	en	opdrachtgevers	vallen	voor	het	zelf	kunnen	
ervaren	en	de	verbinding	en	het	ontsluiten	van	persoonlijke	verhalen	aan	derden	als	kern	benoemen.	De	waarde	zit	in	het	geven	van	een	stem	aan	deelnemers.	

Binnen	ENCOUNTER#7	moet	het	ontsluiten	van	informa2e	verder	ontwikkeld	worden.	Hierbij	wil	ik	aansluiten	bij	professionele	en	sociale	context.	Het	project	moet	
een	relevante	bijdrage	leveren	aan	dilemma’s	uit	de	zorg.	Door	ENCOUNTER#7	te	realiseren	in	samenwerking	met	partners,	dus	door	het	doen	en	daarop	te	
reflecteren	met	partnes,	zal	dit	sterker	worden.	Waarbij	ik	focus	op	de	strategie	die	ik	onder	innoverend	vermogen	en	omgevingsgerichtheid	benoem.	Daarnaast	
moet	ik	waakzaam	zijn	hoe	er	over	ENCOUNTER#7	en	over	mij	wordt	gecommuniceerd.	Dus	niet	als	de	kunstenaar	die	iets	komt	doen	met	ouderen	maar	als	de	
designer	die	prak2jkgericht	ontwerpend	onderzoek	doet	(met	instelling/	bewoners/	wetenschappers)	naar	actuele	uitdagingen	waar	de	zorg/	samenleving	zich	voor	
gesteld	ziet.	Strategie:	Door	te	spreken	met	experts	uit	het	zorgdomein	verbeteren	ik	mijn	taal.	(Zie	ook	omgevingsgerichtheid).	

MD	6.	Omgevingsgerichtheid	(#7	t	Burberry	Menneke,	#7	test-5,	expo	ENCOUNTER#6,	studentlezing)	
Verschillende	partners	en	stakeholders	zijn	betrokken	bij	de	exposi2e	van	ENCOUNTER#6.	Ook	in	ENCOUNTER#7	zijn	verschillende	partners	betrokken.	(zie	volgende	
pagina).	Zoals	reeds	geformuleerd,	is	het	hierbij	momenteel	mijn	uitdaging	om	ENCOUNTER#7	concreet	te	verbinden	aan	de	vragen	en	dilemma's	waar	
zorginstellingen	en	de	bewoners	mee	worstelen.	Dus	welke	uitkomsten	zijn	relevant	voor	wie	en	waarom?		
Strategie:	Een	antwoord	hierop	werd	geformuleerd	door	de	experts	op	mijn	studentlezing.	(Zie	voor	meer	informa2e	over	de	studentlezing	het	bericht	daarover	op	
mijn	blog).	Marieke	van	der	Waal:	'Als	je	wil	dat	instellingen	je	binnenhalen	moet	je	heel	helder	formuleren	wat	je	gaat	doen	en	waarom.	Daarvoor	is	het	van	belang	
om	je	te	kunnen	verplaatsen	in	de	taal	van	de	zorgorganisa2e.	Het	gaat	over	het	gebruik	van	het	juiste	jargon	om	dichter	bij	elkaar	te	komen.’	Daarnaast	beschreef	
Tinie	Kardol	dat	ik	ruim	de	2jd	nodig	heb	om	in	contact	te	komen	met	instellingen	en	hun	bewoners.	Mijn	plan	van	aanpak	is	dat	ik	met	zorgprofessionals	in	gesprek	
te	gaan.	Door	gestaag	mijn	netwerk	verder	uit	te	breiden	vind	ik	de	juiste	partners.	Dit	is	reeds	ingezet	bij	Vughterstede	en	Vitalis	doormiddel	van	de	itera2es	en	via	
de	Vrije	Keuzeruimte	waarin	ik	met	diverse	(zorg)professionals	in	gesprek	ga.	Wel	benoemt	iedereen	die	ik	spreek	hoe	las2g	het	is	om	direct	de	zorgverleners	te	
bereiken.	Dit	zal	een	lange	adem	vereisen	vermoed	ik.	Bij	Vitalis	zal	ik	2jdens	de	DDW19	een	week	mijn	intrek	nemen	in	de	zorginstelling	waarbij	ik	me	dus	1	week	
onderdompel	in	de	realiteit	van	een	instelling.	

MD	7.	Vermogen	tot	samenwerken	(#7	t	Burberry	Menneke,	#7	test-5,	expo	ENCOUNTER#6,	producten	ENCOUNTER#6)	
Bij	verschillende	andere	competen2es	zijn	huidige	samenwerkingen	reeds	genoemd.	Op	de	volgende	pagina	zijn	zorginstellingen,	netwerkbijeenkomsten,	
kennisins2tuten	en	onderwijs	instellingen	te	zien.	

Afgelopen	kwartaal	heb	ik	verschillende	subsidie	aanvragen	ingediend	om	ENCOUNTER#7	te	realiseren.	Deze	zijn	helaas	afgewezen.	De	thema2ek	en	ar2s2eke	
kwaliteit	was	niet	het	knelpunt.	De	feedback	gaf	ondermeer	aan	dat	de	huidige	samenwerking	niet	stevig	genoeg	zijn	voor	de	toekenning	van	de	aangevraagde	
subsidies.	Ook	dragen	de	partners	(financieel)	nog	te	weinig	bij.	Dit	is	exemplarisch	voor	de	huidige	stand	van	zaken.	Strategie:	Eerst	wil	ik	/	moet	een	beter	
fundament	leggen	in	de	samenwerking	gebaseerd	op	actuele	vraagstukken	bij	de	deelnemende	par2jen.	Zodat	er	een	project	ontstaat	wat	daadwerkelijk	voor	alle	
par2jen	relevant	is.	Op	pagina	9	heb	ik	in	kaart	gebracht	wat	mijn	huidige	posi2e	als	expert	is	en	waar	ik	naar	toe	wil.

http://www.project-encpounter.nl


netwerk	
het	schema	toont	mijn	actuele	netwerk	#7

kennis

design

prak'jk

zorg

mogelijke	partner

symposium	via	UCREAT,	nov	19

kick-off	#7	via	Vitalis	
(ovb	presenta2e#6	via	UCreate)



exper2se:	
wie	zijn	de	partners/	opdrachtgevers	
wat	bied	ik,	wat	bieden	zij

Wat:		
Bedrijf	Ideon	meet	
de	kennis	van	
zorgprofessionals	en	
analyseert	deze	
resultaten	tbv	
opleidingstrajecten.	
(oa	demen2e)	

Vraagt:	
Vindt	mijn	manier	
van	denken	
interessant	en	
verfrissend.	Is	
nieuwsgierig.	

Biedt:	
Biedt	netwerk	en	
kennis	+	inzicht	in	
debat.	HeeG	
commerciële	
benadering.

Wat:	
Zorginstellingen.	
Vitalis	en	
Axioncon2nu	
werken	vaker	met	
design	en	kunst.	
Voor	Vughterstede	is	
dit	onbekend.	

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	
interessant.	Dit	
moet	naar	
waardevol.	Nu	zijn	
ze	vooral	
nieuwsgierig.	

Biedt:	
Prak2jk,		netwerk,	
(in	toekomst)	geld

Wat:		
Kennisins2tuut	dat	
onderzoek	doet	naar	
vitaliteit	en	
veroudering	en	
daarover	projecten	
realiseert.		

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	nieuw,	
interessant.	Dit	
moet	naar	
waardevol.	Nu	zijn	
ze	vooral	
nieuwsgierig.	

Biedt:	
Kennis,	netwerk	en	
ondersteuning.	
Partnerschap	geeG	
waarde	aan	project

Wat:		
Vakgroep	Ac2ve	
Aging	onderzoekt	de	
vergrijzing	van	de	
samenleving	en	de	
vraagstukken	die	
daarmee	te	maken	
hebben.		

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	nieuw,	
interessant	en	
waardevol.	

Biedt:	
onderzoek	en	
analyse	van	project.	
Kennis	en	netwerk.	
Partnerschap	geeG	
waarde	aan	project

Wat:		
Centre	of	Exper2se	
voor	de	Crea2eve	
Industrie,		
met	een	focus	op	de	
crossover	met	Zorg	
en	Welzijn	

Vraagt:	
Zoekt	inhoud.	Dat	
vinden	ze	bij	mij.	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	nieuw,	
interessant	en	
waardevol.	

Biedt:	
netwerk,	podium.		
(mogelijk	weg	naar	
geld)	
Partnerschap	geeG	
waarde	aan	project

Wat:		
Een	instelling	voor	
hoger	onderwijs	in	
de	kunsten,	Theater	
School,	
Docentopleiding	

Vraagt:	
Zoekt	vernieuwing	in	
makerschap.	De	
aanslui2ng	met	de	
wereld	en	sociale	
vraagstukken.	Dat	
vinden	ze	bij	mij.	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	nieuw,	
interessant	en	
waardevol.	

Biedt:	
financiën,	netwerk,	
podium.	

Wat:		
Een	instelling	voor	
hoger	onderwijs	in	
de	kunsten,	Theater	
School,	Scenography	
en	Lectoraat.	

Vraagt:	
Zoekt	vernieuwing	in	
makerschap.	De	
aanslui2ng	met	de	
wereld	en	sociale	
vraagstukken	via	
onderzoekend	
maken.	Dat	vinden	
ze	bij	mij.	Vinden	
mijn	manier	van	
denken	nieuw,	
interessant	en	
waardevol.	

Biedt:	
financiën,	netwerk,	
podium.	



Wat	wordt	mijn	rol?		
 

concreet:	wat	ga	je	doen,	wie	betrek	je	daarbij,	hoe	draag	je	dat	uit?		

wat	ik	ga	doen:	
I	design	disrup=ve	innova=ons	aldus	Sjef	
Via	ontworpen	scenario’s	krijgen	deelnemers	bewustwording	van	specifieke	problema2ek	rondom	het	veranderend	lichaam	in	de	zorg.	De	
focus	ligt	hierbij	op	de	sociale	impact,	interac2e	en	de	eigen	iden2teit.	Door	het	ontwerpen	en	inzeJen	van	ontworpen	ontmoe2ngen	
(ontregelende	interven2es)	wordt	informa2e	opgehaald	over	de	impact	van	het	veranderend	lichaam.	Deze	impact	is	herkenbaar	maar	vaak	
gekoppeld	aan	taboes	en	in2miteit.	Door	de	impact	bloot	te	leggen	ontwikkelt	de	deelnemer	en	de	toeschouwer	bewustwording.	Degene	
wiens	lichaam	is	verandert	krijgt	een	stem	en	degene	die	werkt	met	het	lichaam	krijgt	oren	en	ogen	over	de	impact.		Hierdoor	draagt	het	
project	bij	aan	bewustwording.	Indien	gewenst	kan	dit	vervolgens	door	de	organisa2e	in	samenspraak	met	deelnemers	en	hun	omgeving	
worden	omgezet	in	een	gedragsverandering.	Maar	dit	zie	ik	als	een	vervolgstap.	

wie	ik	daarbij	betrek:	
-	ouderen	wilsbekwame	bewoners	van	zorginstellingen:	zingeving,	emanciperen	(welzijn)	=	concreet	bewoners	Vughterstede	en	Vitalis	
-	zorgorganisa2es/	instellingen:	bewustzijn	=medewerkers	en	beleidsmakers	bij	Vughterstede	en	Vitalis.	(in	gesprek	met	Axioncon2nu)	
Ik	wil	proberen	de	zorgverleners	als	deelnemers	centraal	te	stellen.	Dus	ze	gelijkwaardig	met	bewoners	te	alten	deelnemen.		
-	experts	van	kennisins2tuten	Leyden	Academy,	Marieke	van	der	Waal,	VUB	Tineie	Kardol,	Gjilke	Keuning	UCREATE	
-	evt	zorg	onderwijsinstellingen	(dit	is	echter	nog	niet	in	beeld)	
Daarnaast:	
HKU	lectoraat	Performa2eve	Maakprocessen,	werkgroep:	Ar2s2c	Social	Engineering	

hoe	draag	je	dat	uit?		
Door	presenta2es,	exposi2es,	lezingen	expertmee2ng,	onderwijs	(evt	publica2es	door	partners/	in	media)	
DDW19	
Fes2val	Gelukkig	Gezond	20/30		
Via	rapportage	VUB

Ik	wordt	een	ontwerper	die	de	impact	van	het	veranderend	lichaam	in	kaart	brengt;	een	designer	die	onderzoek	doet	(met	instelling/	bewoners/	wetenschappers)	naar	actuele	uitdagingen	
waar	de	samenleving	(gezondheidszorg)	zich	voor	gesteld	ziet.	Als	onderzoekend	ontwerper	heb	ik	een	specifieke	benadering	en	kijk	op	deze	uitdagingen.	Het	werken	vanuit	ontworpen	
ervaringen	genereert	(vaak	in2eme	en	precaire)	informa2e.	Het	geeG	een	stem	aan	deelnemers	en	genereert	bewustwording	bij	betrokkenen	hun	omgeving/	publiek.	Dat	is	waardevol	voor	
deelnemers	en	partners/	opdrachtgevers	uit	verschillende	domeinen	(gezondheidszorg/	culturele	sector).



adviserende	geïnteresseerde

expert novice

betalende	opdrachtgever

huidige	situa2e:
adviserende	geïnteresseerde

expert novice

betalende	opdrachtgever

gewenste	toekomst:

ik:

de	partner	= de	partner	=

ik:

In	de	huidige	situa2e	valt	op	dat	kunstonderwijs	instellingen	(AHK	en	HKU)	mij	vragen	als	expert	op	het	gebied	van	ontwerpend	onderzoek	vanuit	de	scenografie	binnen	
andere	maatschappelijke	velden	en	reagerend	op	sociale	vraagstukken.	Zij	zien	mij	als	expert.	De	zorg	instellingen	tonen	sterke	interesse	maar	zien	in	mij	nog	niet	een	
expert	waarvoor	betaald	moet	worden.	De	kenniscentra	volgen	nieuwsgierig	wat	ik	doe,	geven	feedback	en	onderzoeken	mogelijkheden	om	samen	te	werken.	
Punt	van	aandacht:	wat	voor	soort	expert	ik	niet	wil	zijn?	Niet	de	kunstenaar	die	iets	komt	doen	met	bewoners.	Niet	de	service	designer	die	op	management	niveau	een	
workshop	biedt,	maar	zoals	beschreven	op	vorige	pagina.

waarde:	
welke	rol	bekleed	ik	tov	partners/	opdrachtgevers	



reac2es	deelnemer	aan	ENCOUNTER#6	mei	2019:	

Kun	je	iets	vertellen	over	onze	ontmoe'ng? 
Ik	vond	het	een	erg	leuke	en	interessante	ontmoe2ng.	De	manier	waarop	Joost	oprecht	geïnteresseerd	was	in	mij	en	het	verhaal	van	mijn	liJeken	was	erg	mooi	om	te	ervaren.	Het	was	ook	leuk	om	te	
zien	wat	er	allemaal	al	gemaakt	was,	en	de	verhalen	van	mensen	hierbij	te	lezen,	en	ook	bijzonder	om	nog	aan	het	project	bij	te	kunnen	dragen.	Achteraf	was	ik	blij	dat	ik	er	alsnog	heengegaan	ben	en	
heb	bij	kunnen	dragen.  
Wat	heb	je	'jdens	het	overnemen	van	het	li_eken	ervaren? 
Lichtelijk	ongemak	en	me	heel	bewust,	omdat	het	zo’n	gekke/ongebruikelijke	situa2e	is,	maar	ook	juist	enthousiasme	omdat	het	zo	iets	is	wat	je	anders	niet	zo	snel	meemaakt.	  
Wat	is	het	doel	van	ENCOUNTER#6	volgens	jouw?  
Bezig	zijn	met	verbindingen,	persoonlijke	ervaringen	en	verhalen	door	middel	van	een	crea2ef	proces,	met	oog	voor	lichamelijkheid,	en	dit	aan	andere	mensen	laten	zien. 
We	hebben	het	gehad	over	therapie	versus	onderzoek/	kunst?	Hoe	zie	jij	dit?Ik	zie	dit	project	absoluut	niet	als	therapie,	maar	juist	als	onderzoek/kunst.	Als	mensen	naar	aanleiding	van	dit	project	hulp	
nodig	hebben,	lijkt	me	dat	slim	en	nuqg,	maar	niet	de	taak	van	Joost	als	onderzoeker.

Deze	en	de	volgend	pagina	zijn	bijlagen.	Hier	geef	ik	meer	toelich2ng	op	de	sleutelwerken	uit	#6	die	voor	de	docenten	afgelopen	periode	wat	minder	zichtbaar	waren.

ENCOUNTER#6



Deelnemer	M.P.	wiens	liJeken	machinaal	werd	geborduurd:	
‘De	 allereerste	 aanblik	 was	 pijnlijk.	 De	 naald	 die	 met	 genadeloze	 precisie	 het	
liJeken	 in	de	 ‘huid’	 kerG.	Dezelfde	 vorm	als	op	mijn	onderarm.	Het	 rode	garen	
maakt	er	weer	een	wond	van.		

Het	 liJeken	 is	 vertrouwd.	Het	hoort	bij	mij.	Hét	 is	 van	mij.	Maar	heb	 ik	het	nu	
weggeven?	Ik	denk	toch	van	niet!	De	machine	heeG	geen	benul	van	mijn	verhaal.	
HeeG	geen	idee	van	de	diepte	van	de	wond.		
Indrukwekkend	 was	 het	 moment	 toen	 de	 onderarm	 opengereten	 werd.	 Die	
scherpe	pijn	voel	ik	allang	niet	meer.	De	onwerkelijke	aanblik	van	de	binnenkant	
van	m’n	lijf	herinner	ik	me	nog	wel.	De	pijn	is	2jdelijk	geweest.	Van	de	angst	die	ik	
voelde	kan	ik	me	nog	wel	een	voorstelling	maken.		

Nu	het	liJeken	zelf	gecloond	wordt	en	in	betekenis	een	eigen	leven	gaan	leiden,	
ben	ik	benieuwd	waar	ik	één	van	hen	zal	ontmoeten.	Of	ik	‘m	herken.	Andersom	
zal	dat	niet	het	geval	zijn.		

Het	vleselijke	liJeken,	de	waarborg	dat	ik	het	ben,	zal	onveranderd	blijven.	Als	me	
gevraagd	wordt	naar	mijn	verhaal	toon	ik	trots	mijn	onderarm.	In	de	hoop	dat	ze	
‘m	herkennen.‘

Ontmoe2ngen	omzeJen	in	producten	

Naast	 verhalen	 resulteren	 de	 ontmoe2ngen	 uit	 ENCOUNTER#6	 ook	 in	
tastbare	 producten.	 Dit	 zijn	 dit	 met	 de	 hand	 geborduurde	 liJekens.	
Daarnaast	 ontwierp	 ik	 samen	 met	 design	 studio	 Design	 Arbeid	
ansichtkaarten	met	borduurpatronen	van	enkele	liJekens	uit	de	collec2e.	In	
het	 Tex2elLab	 Tilburg	 ontwikkelde	 ik	 een	 machinaal	 geborduurde	 versies	
van	de	liJekens.	Zij	zijn	als	broche	draagbaar.		

De	 producten	 brengen	 het	 project	 onder	 de	 aandacht	 als	 hand-out	 of	
merchandise.	Ze	zijn	als	merchandise	aan	te	schaffen	bij	de	tentoonstelling.	
Zo	 onderzoek	 ik	 vraagstukken	 over	 ethiek	 en	 eigenaarschap	 binnen	 het	
project.	 Tevens	maken	 al	 deze	 producten	 de	 impact	 van	 het	 veranderend	
lichaam	tastbaar	en	bespreekbaar.

Tex2elLab,	machinaal	borduren	liJekens


