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Joost van Wijmen



connecting as action 
connecting as reflection 
connecting as iteration



intro



Deze toets bestaat uit vier telefoongesprekken over 
ENCOUNTER met betrokkenen op basis van een vraag:


Groep 1: borduurder#6 Laura van der Linden

Groep 2: partner/ opdrachtgever#6/#7 Gjilke Keuning

Groep 3: vervanger#6 Emma Staals

Groep 4: deelnemer#6 Paula

In plaats van een terugblik van mij, gaan jullie kort met 
deze experts in gesprek.

Dit geeft een hernieuwde blik op bekende iteraties en 
inzicht in verschillende aspecten van het project 
ENCOUNTER. 



opzet:


• 10.30 intro Joost 
verdelen in 4 groepjes van 3 personen


• 10.45 bellen met een uitvoerder/ 
deelnemer/ medewerker/ partner. 
telefoongesprek op basis van een vraag. 
het gesprek wordt via de speaker gevoerd 
en geleid door de docent.


• 11.00 terugkoppeling door Joost en vragen 

• 11.30 eind



Overzicht presentaties ENCOUNTER#6
(13 - 27 mei Babel Bibliotheek, ’s-Hertogenbosch)
30 aug - 5 sept Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch 
16 sept - 5 okt ETZ, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg  
9 - 27 okt TextielMuseum Tilburg
19 - 27 okt Embassy of Health, Dutch Design Week 2019, Klokgebouw Strijp-S, UCREATE

live-encouters ENCOUNTER#6
21 sept, 28 sept en 5 okt ETZ, Elisabeth Ziekenhuis
20 okt TextielMuseum Tilburg
23 en 25 okt Embassy of Health, Dutch Design Week 2019
23 nov. Live-encounter, Festival Utrecht Gelukkig Gezond 20/30, UCREATE

expertmeetings ENCOUNTER#6
(- expertmeeting Babel Bibliotheek, 's-Hertogenbosch, i.s.w.m. deelnemer Paula)
- expertmeeting ETZ, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg , i.s.w.m. Prof Jenny Slatman
- tafelgast tijdens de conferentie Let's Design Chronic Health and Happiness, DDW19

live-encouters ENCOUNTER#7
19 tot en met 27 okt Tijdbalk van het veranderend lichaam, Dutch Design Week 2019, Vitalis, locatie Wilgenhof
19 tot en met 27 okt wonen werken leven in de Wilgenhof tijdens de Dutch Design Week 2019
17 december, kerstwens van het veranderend lichaam, AxcionContinu, locatie de Wartburg

expertmeetings ENCOUNTER#7
- 26 okt borrelpraat met Sietske en Joost, terugblik op de DDW werkweek in de Wilgenhof, Vitalis
- 27 nov (presentatie #6 op) conferentie voor zorgprofessionals Een nieuwe generatie ouderen(zorg), U CREATE

Afgelopen semester heb ik diverse iteraties gerealiseerd: 



In deze toets zoem ik voornamelijk in op de iteraties die 
betrekking hebben op ENCOUNTER#6. 


Dit genereerde:

• een ruime hoeveelheid aan bruikbaar materiaal.

• een variatie in reflecties, bronnen en documentatie.

• een betrokken groep medewerkers, partners en 

deelnemers die op hun beurt ook weer een bron van 
informatie zijn.


Dat alles geeft een goed inzicht in de methode 
ENCOUNTER. Daarnaast vormt dit de kern van de 
eindpresentatie in semester 4.



Zo ontstond afgelopen semester:

• materiaal (ontmoetingen, producten in de vorm van 

tijdbalken en geborduurde littekens, foto’s, audio en 
film fragmenten) 


• expertise over ENCOUNTER als methode. 

• een groeiende groep aan experts en partners. 



de experts



+31 (0)6 25 58 08 07

Laura van der Linden


borduurder 




Laura van der Linden - Textielontwerp en uitvoering


Laura werkt als zelfstandig textielontwerper en uitvoerder. Daarnaast werkt zij op het 
hoedenatelier van de Nationale Opera. Laura en ik leerden elkaar kennen bij de opera. 
Laura heeft diverse kostuums gerealiseerd die ik ontwierp voor het theater. 

Bij de realisatie heeft Laura een ‘mooie hand’. Ook kan Laura goed luisteren en observeren. 


Ik kies borduurders voor ENCOUNTER#6 zowel op basis van hun technische kennis als op 
hun sociale vaardigheden. Ze moeten de verhalen achter de littekens in hun manier van 
borduren weten vorm te geven. Tijdens het borduren wordt rekening gehouden met 
kleurcombinaties, steken en/of grofheid van het borduursel op basis van het overgetrokken 
litteken en het bijbehorende verhaal. 


Laura begon met het borduren voor ENCOUNTER in 2015. In de loop van de jaren is Laura 
meegegroeid met het project tot expert.





Toen ik 12 jaar oud was trok 
ik aan een houten hendel 
van een houten schuifdeur, 
die tegen een muur stond. 


Ik duwde te hard waardoor 
deze voorover viel op mijn 
rechter onderarm. 


In het ziekenhuis waren 23 
hechtingen nodig om het 
dicht te krijgen. 


Een stukje van mijn spier is 
niet meer aangegroeid.

Het litteken is geborduurd door Laura van der Linden



vraag aan Laura: 


Kun jij de methode ENCOUNTER 
omschrijven? 


Wat kenmerkt ENCOUNTER?



de toets: Hanneke, Sietske en Maike bellen met Laura 



notes van het gesprek met Laura.



+ 31 (0)6 24 66 77 21

Gjilke Keuning - UCREATE


partner#6 - #7 




Gjilke Keuning - U CREATE - Knowledge Connector


U CREATE, het expertisecentrum voor Future Health Design, koppelt de creatieve sector 
aan de wereld van zorg en welzijn om met elkaar de zorg van de toekomst vorm te geven 
en zo ook meer inzicht te krijgen in de kracht van innovatie’crossovers'. U CREATE verbindt 
publieke en private partijen om via ‘design denken en doen’ samen vorm te geven aan 
gezondheid en geluk voor iedereen.


Gjilke over Joost:

“Joost heeft als designer/ kostuumontwerper een manier gevonden om op een open, 
persoonlijke manier gesprekken te voeren met mensen over kwetsbare onderwerpen. Naast 
maker en onderzoeker kan hij zijn verhaal op strategisch niveau goed verwoorden. Hij is 
een prettige gesprekspartner in complexe innovatie vraagstukken en is in staat het weer 
menselijk te maken.”



Gjilke geeft uitleg over ENCOUNTER#6

tijdens de  tour door de Embassy of Health

DDW19









de toets: Harma en Sascha bellen met Gjilke



vraag aan Gjilke: 


Wat is de meerwaarde van Joost als 
designer binnen de zorg? 




+31 (0)6 46 53 03 30

Emma Staals

gastvrouw #6 


(vervanger van mijn rol) 




Emma Staals


Op 23 november trad Emma Staals op als gastvrouw in ENCOUNTER#6. Ze nam mijn rol 
als 'luisterend oor’ over. Het was voor het eerst dat een ander ENCOUNTER#6 uitvoerde en 
ik mijn taak overdroeg.  


Het profiel van de vervanger:

Ik zocht naar een sociaal vaardig persoon, die goed kan reflecteren en inzicht heeft in 
sociale processen. Iemand die 'veilig' is, dus niet bedreigend overkomt. Emma is jong, 
vrouw, klein van stuk. Allemaal cliché's die als veilig worden gelabeld.

Ook zocht ik iemand die een beeldende achtergrond had. Hoewel dit maar beperkt aan bod 
komt. Emma studeerde Theatre Design en beschikt over beeldende vaardigheden.

Daarnaast had ik eerder met Emma gewerkt in een project waar ik zag dat ze bovenstaande 
kwaliteiten bezit.



            ENCOUNTER#6-12 

            live-encounter tijdens Festival Utrecht Gelukkig Gezond


waar: Leidsche Rijn, Utrecht

datum: 23 november 2019

opdrachtgever: UCREATE


uitvoerder gesprekken: Emma Staals 

borduurder: Pien Luijnenburg

Festival Utrecht Gelukkig Gezond

Leidsche Rijn, 23 november 2019





Joost: 
 

1. man 

2. rollen nooit verwisseld 

3. claimen van ruimte 

4. manier van vragen stellen onderzoeksgericht  
 


5. door ervaring zo min mogelijk persoonlijke 
normen of oordelen laten gelden in reflectie.


 

Emma:


1. vrouw  

2. karakter en postuur leidt tot rolverwisseling 

3. ruimte laten voor anderen 

4. manier van vragen stellen was resultaatgericht  

5. eerste keer: jezelf positioneren tov de ander. 
persoonlijke normen en oordelen worden 
meegenomen in reflectie

verschillen tussen Emma en mij als uitvoerders: 



overeenkomsten tussen Emma en mij als uitvoerders: 

1. de eerste deelnemer doet niet mee. 

2. ongeveer evenveel personen in een sessie. 

3. duur sessie even lang.


5. verschillende soorten deelnemers; 
- littekens door alledaagse ongelukjes -> ontmoetingen luchtig. 
- littekens door levensbedreigende gebeurtenissen ->  ontmoetingen hebben impact.  
Het wordt dan persoonlijker en soms komen taboe’s ter sprake. 

6. Evenveel deelnemers (40%) blijven het project volgen via sociale media, nieuwsbrieven etc.



Conclusie: 


Het is Emma goed gelukt:

- zelfde aantal

- wezenlijke ontmoetingen

- zelfde impact


voor een volgende keer: 

- pool van mogelijke gastheer/ gastvrouwen

- proefsessie gewenst

- instructie bewaken intimiteit ruimte

- instructie geen oordeel


De aard van de gastheer/ gastvrouw is gekoppeld aan kwaliteit van de ontmoeting. 


Maar impact ontstaat door het ontwerp van de ontmoeting 

(aard, thematiek, geconstrueerde ervaring, de uitvoerende en deelnemende personen)


Ik ben dus niet ENCOUNTER, ENCOUNTER is als methode overdraagbaar aan een ander.




vraag aan Emma: 


Hoe heb jij de methode ENCOUNTER 
aangepakt? 



de toets: Bartel, Jan en Michelle bellen met Emma



notes van het gesprek met Emma.



+ 31 (0)6 34 989 489 

Paula deelnemer #6




Paula


Paula deed mee aan de live-encounter #6-7 in Babel, bibliotheek ’s-Hertogenbosch in mei 
2019. Haar litteken bevindt zich in de collectie ENCOUNTER#6. 

Ook sprak zij als ervaringsdeskundige op 13 oktober jl in het TextielMuseum, Tilburg tijdens 
een event over de achtergronden en het ontstaan van ENCOUNTER.


Paula’s litteken:

Op 4-jarige leeftijd werd bij Paula een rhabdomyosarcoom, weke delen tumor, diep in haar 
wang ontdekt, en op 6-jarige leeftijd kwam het terug. Ze is meerdere jaren intensief 
behandeld met chemo, operaties en (in- en uitwendige) bestraling. Van een van de 
operaties, ‘wanglap’, heeft ze een litteken van haar lip naar haar hals lopen.









“Ik vond het zien van het litteken erg 
bijzonder, ook het idee dat degene die 
het geborduurd heeft er echt een tijd 
met veel aandacht mee bezig is 
geweest vond ik fijn om terug te horen. 


Door 'm zo voor me te hebben liggen 
had ik wel echt het gevoel dat ik tegen 
mensen kon zeggen 'kijk, dat is die van 
mij, en dit is mijn verhaal’. Ik was trots 
op een bepaalde manier. Dus ik denk 
dat het in die zin wel kan helpen met 
acceptatie, en vooral een eigen verhaal 
eromheen te ontwikkelen. 


Toch moet ik zeggen dat ik zelf merk 
dat zo'n proces niet geleidelijk in een 
stijgende lijn gaat. Hoewel ik er tijdens 
de bijeenkomst van Encounter heel 
goed mee om kon gaan (ook juist 
tegenover vreemde mensen), was het 
een paar weken later weer lastig, zulke 
dingen gaan wel heen en weer.”



vraag aan Paula: 


Wat is volgens jou als deelnemer de 
kracht van ENCOUNTER en waar zou 
die in de zorg kunnen worden 
toegepast? 




de toets: Job en Brit 

bellen met Paula



ENCOUNTER#6, geborduurde littekens en hun verhalen


Binnen ENCOUNTER#6 worden littekens en de verhalen die erachter zitten 
verzameld. De littekens zijn vervolgens nageborduurd op zijde. 

Zo worden intieme veranderingen aan het lichaam zichtbaar en worden 
gesprekken gevoerd over deze veranderingen. 

ENCOUNTER#7, de tijdbalk van het veranderend lichaam


Binnen ENCOUNTER#7 vraag ik deelnemers (bewoners van de ouderen 
zorginstelling de Wilgenhof en bezoekers van de Dutch Design Week) om een 
tijdbalk te maken. Met Oost-Indische inkt tekenen en beschrijven zij positieve 
en negatieve lichaamsveranderingen. Zo ontstaat een visualisatie op basis van 
herinneringen en de huidige situatie. De tijdbalk leidt tot gesprekken en 
reflecties over de impact van het veranderend lichaam.

korte samenvatting:

Het project ENCOUNTER


Het project ENCOUNTER onderzoekt de impact van het veranderend lichaam op 
de eigen identiteit en de sociale interactie.  



Conclusie


Door de iteraties afgelopen semester krijg ik steeds meer grip op de methode ENCOUNTER:


wat

- In ENCOUNTER (#6 en #7) staat de impact van het veranderend lichaam op de eigen identiteit centraal en de sociale 

interactie.

- Binnen ENCOUNTER staan de ervaring van de deelnemer op de voorgrond. Het gaat om hun (gevisualiseerde) verhaal en 

reflecties.

- Het project hanteert een holistische blik op de deelnemer (patiënt/ ouderen.)


waarom

- ENCOUNTER maakt intieme vraagstukken rondom het veranderend lichaam (in de zorg) direct ervaarbaar en bespreekbaar.


hoe

- Dit onderzoek ik doormiddel van ontworpen ontmoetingen die resulteren in een product. De producten zorgen dat de 

deelnemer (en toeschouwer) afstand neemt, verrast wordt (door schoonheid of gruwelijkheid)  en zijn de aanleiding voor het 
gesprekken en reflecties.


- Het ontwerp van de ontmoeting is gericht op een sensitieve ervaring (aanraking #6, kroontjes pen in #7) 
Hierbij zoek ik de balans tussen veiligheid en onveiligheid. Het gebruik van de ruimte is gericht op een gevoel van veiligheid bij 
de deelnemer (Dit doe ik doormiddel van gebruiken en aanpassen van de bestaande ruimte. Dmv gebruik van meubels, 
objecten (gepresenteerd materiaal), licht, kleur, context en personen). Er ontstaat letterlijk en figuurlijk ruimte voor intimiteit. Zo 
worden onderwerpen aangesneden die als onveilig worden ervaren.


- Dat wordt begeleidt door een gastheer/ gastvrouw met sociaal inzicht en gevoel voor beeld. (zie omschrijving Emma)

- Het project ziet de deelnemer als expert. Het persoonlijk oordeel en de normen van gastheer/ gastvrouw wordt hierbij naar de 

achtergrond geplaatst. De gastheer/ vrouw bewaakt de kaders van het ontwerp en daardoor de opgehaalde informatie.


resultaten:

- geeft deelnemers een podium en erkenning

- deelnemers durven intieme verhalen te delen. Ze voelen zich gehoord, gezien en gerespecteerd.

- deelname heeft een positieve impact op de deelnemer. Dit komt door het delen van het verhaal en het krijgen van een podium.

- ENCOUNTER genereert informatie voor de partners uit de zorg (ziekenhuizen en zorginstellingen) vanuit het perspectief van de 

patiënt of ouderen over de impact van het veranderend lichaam op de eigen identiteit en de relatie met anderen.

- Het omzetten van het persoonlijke verhaal in een product zorgt voor een intiem gesprek en reflecties. (Het geborduurde 

litteken uit #6 of de tijdbalk #7.) Dit geldt voor deelnemers, de directe omgeving, partners (opdrachtgevers) en een groter 
publiek.


Deze observaties worden enerzijds verwerkt in nieuwe iteraties anderzijds zullen ze in de reflectie over ENCOUNTER, de 
publicatie waarmee de MA wordt afgerond, worden meegenomen.


