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ENCOUNTER#7 
TĲDSBALK VAN HET VERANDEREND LICHAAM



reflection on action: 
1. TĲDSBALK VAN HET VERANDEREND LICHAAM 
2. OBSERVATIES UIT DE WILGENHOF 
3. OBSERVATIES ORGANISATIE- METHODE - HET PROJECT



oplaadstation voor scootmobiels, 6-de verdieping

Tijdens ons leven verandert ons lichaam. Het groeit en wordt sterk, het slijt en wordt soms ziek. 
Naarmate we ouder worden, ondergaat ons lichaam steeds meer veranderingen. Zo veranderen 
onze mogelijkheden. Dat gaat soms gepaard met schaamte of taboes en soms met veerkracht of 
inventiviteit. De verandering beïnvloedt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Bewoners van 
zorginstellingen zijn experts van het veranderende lichaam.



werkwijze	voor	het	maken	van	een	0jdbalk:	

1.	 Knip	van	de	rol	een	stuk	papier	van	2	meter	af.	

2.	 Pak	een	e7ket	en	plak	dat	in	de	linkerbovenhoek	van	uw	afgeknipte	papier.	

Het	e7ket	zit	in	het	bovenste	transparante	bak	op	het	tafeltje.	
U	gaat	schrijven	met	kroontjespen	en	Oost-Indische	Inkt.	Dat	is	best	las7g	en	kan	ook	vlekken,	maar	dat	
geeF	niets.	Dat	vind	ik	juist	mooi!	Pas	wel	op	dat	uw	kleren	niet	vies	worden.			

3.	 Schrijf	nu	uw	referen7enummer	op	het	e7ket.	
	 Dit	zorgt	ervoor	dat	uw	7jdbalk	anoniem	wordt.	

	 Uw	referen7enummer	bestaat	uit:	#7-	(datum	van	vandaag	-	uw	geb.		datum)	

4.	 Teken	een	streep	op	het	papier	met	een	liniaal.	Iedere	2	cm	is	een	jaar.			 	
													Bijv.	8	jaar	is	dus	16	cm,	88	is	176	cm.	
	 Zet	helemaal	links	uw	geboorte	jaar.	
	 Zet	helemaal	rechts	dit	jaar	(2019).		

5.	 Markeer	op	deze	lijn	minimaal	5	las7ge/	verdrie7ge	momenten	uit	uw	leven			
waarop	uw	lichaam	is	veranderd.		

	 Markeer	op	deze	lijn	minimaal	5	fijne/	mooie	momenten	uit	je	leven	waarin	uw		
lichaam	is	veranderd.	

	 Schrijf	zowel	bij	de	fijne	als	de	las7ge	momenten	wat	er	gebeurde	en	wat	dat	met					
	 u	deed.	

	 Teken	nu	bij	iedere	markering	het	desbetreffende	lichaamsdeel	met	pen	en	inkt.			
Ik	kan	me	voorstellen	dat	u	dit	las7g	of	spannend	vindt.	Toch	wil	ik	u	vragen	dit			te	doen.		

6.	 Hang	uw	balk	met	het	e7ket	naar	beneden.	Gebruik	hiervoor	een	knijpertje.		
Deze		vindt	u	ook	in	op	het	metalen	tafeltje.		



Bewoners maakten zelf de tijdbalk. Soms geholpen door Joost van Wijmen.

Hierbij vond een gesprek plaats over de impact van het veranderend lichaam. 



Het werken met een kroontjespen op een vel van 2 meter was soms een fysieke uitdaging.

De kroontjespen is herkenbaar. Veel bewoners hebben ermee leren schrijven.

Maar hij vlekt ook erg snel. 

Het ontwerpen van ‘problemen’ is een onderdeel van ENCOUNTER. Dat vraagt om zorgvuldigheid en 
concentratie. Dit helpt in tijd nemen voor reflectie. 











Niet alle bewoners deden mee.‘Niet iedereen hoeft over mijn lichaam te weten!’, vertelde een mevrouw. 
Maar in het gesprek dat ontstond werden vervolgens dezelfde thema’s besproken. Medebewoners en hun 
omgeving (familie, zorgverleners, vrijwilligers) raakten onderling in gesprek over de tijdbalken. Ook kijken 
naar en praten over is een vorm van bespreekbaar maken en bewust worden.



REFLECTIES OVER DE WILGENHOF 
300 voordeuren in een zorgcentrum



reflection on action: 

1. BINNEN VERSUS BUITEN 
2. 3 BEWONERSGROEPEN 
3. CLICHÉ VERSUS OORSPRONKELĲKHEID 
(ONVERWACHTE BEELDEN)



BINNEN VERSUS BUITEN 
Tijdens mijn verblijf kwam ik 48 uur niet buiten. Hierdoor realiseerde ik mij dat 
buiten-de buiten lucht maar voor kleine groep bewoners is weggelegd. Als je nog 
buiten komt ben je nog goed mobiel en voel je je veilig ter been.


Binnen werd buiten. De gang is de straat. De ontmoetingszaal is het marktplein. De 
lift (waar je meteen een praatje begint om dat je dicht op de ander staat), het 
trappenhuis (waar nooit iemand komt), de gang met brievenbussen zijn het nieuwe 
buiten.


De appartementen zijn het binnen. Dat zijn de huizen aan de straat. 

Achter deze voordeuren is het privé.











BINNEN









Het appartement van waar ik logeerde behoorde tot de kleinere woningen.   
Hier ‘leefden’ mĳn gastvrouw en ik even samen. Er ontstonden meteen ritmes en 
gewoonten. Eerst ging mĳn gastvrouw naar de badkamer. Zĳ heeft een stoma. 
Dan ging ik.   

Ik vraag me af wie de logeerpartĳ spannender vond. Zĳ of ik?



3 BEWONERSGROEPEN 

Ik onderscheidde 3 bewonersgroepen:


- De groep die nog heel actief is. Deze bewoners hebben vaak een groot sociaal 
netwerk en komen nog buiten de Wilgenhof. 


- De tussengroep. Deze groep is lastig te fotograferen. Zij wonen in hun eigen privé 
appartement. Hebben nog geen hele intensieve zorg nodig. Ze begeven zich nog 
maar zelden buiten hun woning. Misschien omdat ze er geen behoefte aan hebben? 
Misschien omdat ze het fysiek lastig vinden? Of misschien schamen ze zich ook wel 
een beetje over hun naderende laatste fase?


- De groep die veel intensieve zorg nodig heeft. Zij zijn kwetsbaar en fysiek 
afhankelijk van hun omgeving. Zij ontvangen dagelijks intensieve zorg.









CLICHÉ  
VERSUS 
OORSPRONKELĲKHEID 

(ONVERWACHTE BEELDEN)

Naar mate ik langer in de Wilgenhof verbleef werden mijn cliche’s (de koffietafel, het 
ministeck-schilderij aan de muur) vervangen door eigenheid en schoonheid (de 
plastic kerstboom in de volière, de droogkap als fashion-item, de wandelende plant 
en de jongste bewoner).

















ORGANISATIE - METHODE - ENCOUNTER 
wat heeft waarde voor wie



1. MĲN ROL 
2. VRĲWILLIGERS ALS DOELGROEP 
3. WAARDEVOLLE INFORMATIE VOOR  
BELANGHEBBENDE

OBSERVATIES ORGANISATIE- METHODE ENCOUNTER



1 MĲN ROL



Slapen, wonen en  werken tĳdens 
de DDW was intensief. 

Het was gastvrĳ, bĳzonder en 
indrukwekkend. Het nuanceerde.  

Ik sprak de schoonmakers, 
zorgprofessionals, een 
teammanager, bewoners, de 
receptioniste, het horeca 
personeel, de huismeester, 
welzĳnswerkers, familie, 
bestuurders.  

Het scherpt doelen, doelgroepen 
en resultaten aan. Het gaf/ geeft 
het ENCOUNTER-project focus.



Soms was het schipperen tussen de bĳzondere persoonlĳke 
relaties, mĳn rol als ontwerpend onderzoeker en mĳn rol als gast 
binnen een instelling.



2 VRĲWILLIGERS ALS 
DOELGROEP



De zorgprofessionals die ik trof hebben allemaal een hard voor de zaak. 
Ze werken heel hard, met liefde en uit overtuiging. 

Ook ontmoette ik vrĳwilligers. Ook zĳ zĳn onmisbaar. 
Zĳ hebben ieder hun eigen urgente doelen om bĳ te dragen. 
Zĳ handelen vanuit een persoonlĳke insteek.  Ik zag wisselend bewustzĳn in de 
communicatie met kwetsbare bewoners. De rol van vrĳwilliger betrekken bĳ een  
vervolg ENCOUNTER-project, over de impact van het veranderend lichaam, lĳkt 
mĳ waardevol.



3. WAARDE VOOR  
BETROKKENEN



WAARDE VOOR  
BETROKKENEN

bewustwordingonderzoek toepassingen

Design research - Joost van Wĳmen 
VUB - Esther Nĳskens 
met bewoners en professionals

= ENCOUNTER#8

eigenaarschap
ENCOUNTER#7

1. BEWONERS -> deelname en gesprekken -> bewustwording: reflectie en stem/podium 
2. MEDE-BEWONERS/ FAMILIE/  VRĲWILLIGERS-> bewustwording: inzicht 
3. ZORGPROFESSIONALS -> bewustwording: inzicht 
4. CLIËNTENRAAD -> bewustwording: inzicht 
5. DIRECTIE -> bewustwording: inzicht



Afsluitende expertmeeting met bewoners, professionals en experts.
Joost van Wijmen

www.project-encounter.nl
joost@project-encounter.nl

+31-(0)6-27 06 39 84


