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Dit	document	dient	als	uitgangspunt	voor	het	Nieuwe	Prak+jken-3	gesprek.	Het	
gee@	inzicht	in	mijn	(veranderende)	professionele	handelen.	Het	vorige	
document	ter	voorbereiding	op	het	Nieuwe	Prak+jken-gesprek	noemde	ik	van	
'novice	naar	expert'.	De	+tel	van	dit	document		luidt	’Wer	langsam	geht,	kommt	
auch	zum	Ziel'.		

Ik	analyseer	hoe	het	project	zich	ontwikkelt	en	daarmee	mijn	handelen	en	mijn	
rol.	De	ontwikkeling	voltrekt	zich	in	een	gestaag	tempo.	Soms	iets	gestager	dan	
gehoopt	maar	uiteindelijk	worden	doelen	bereikt,	zoals	de	+tel	van	dit	document	
ook	aangee@.	Deze	ontwikkeling	maak	ik	in	dit	document	zichtbaar	en	ik	
beschrijf	mijn	strategie	op	korte	termijn	(binnen	de	MA)	en	op	langere	termijn	
(na	de	MA)



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	waren	er	diverse	presenta+es,	expertmee+ngs,	live-encounters	
(itera+es)	en	netwerkbijeenkomsten	van	ENCOUNTER.	De	rela+es	met	bestaande	
partners	werd	verdiept	en	daarnaast	zie	ik	groei	in	het	nieuwe	netwerk	van	de	zorg.	



wat:	
Gedurende	de	DDW19	logeerde	ik	bij	een	bewoner	
van	Vitalis.	Het	was	een	intensieve	manier	om	
kennis	te	vergaren	over	het	leven	in	een	woonzorg-
loca+e.	
Ik	ontwikkelde	veel	nieuwe	kennis	en	netwerk	over	
context,	partners	en	par+cipanten.	

waarde:	
Door	de	ongewone	manier	van	kennis	vergaren	
ontstond	er	waardevolle	informa+e	voor	
belanghebbenden,	partners	en	mijn	netwerk.	Het	
was	ook	waardevol	voor	de	eigen	ontwikkeling	van	
ENCOUNTER.	

competen.es:	
organiserend	vermogen,	omgevingsgerichtheid	

rol:		
strategische	onderzoeker	(kennis	en	netwerk	
ontwikkelen)

wat:	
Ouderen	vertellen	verhalen	over	hun	
veranderend	lichaam.	Ze	tekenen/	beschrijven	dit	
op	een	+jdbalk.	Zo	ontstaat	een	product	dat	
aanzet	tot	reflec+es	en	gesprekken.		

waarde:	
Het	gee@	inzicht	in	in+eme	persoonlijke	
onderwerpen	die	tegelijk	inzicht	geven	in	
universele	vraagstukken	rondom	het	
veranderend	lichaam,	iden+teit	en	sociale	
rela+es.	Het	maakt	dat	de	oudere	zich	gehoord	
en	gezien	voelt.	Het	gee@	inzicht	in	de	wensen	en	
de	situa+e;	het	welzijn	van	ouderen.	

competen.es:	
creërend	vermogen,	onderzoekend	vermogen	
vermogen	tot	samenwerking,	innoverend	
vermogen	

rol:		
onderzoekend-ontwerper	(onderzoeken	en	
kennis	genereren)

ENCOUNTER#7	.jdsbalk	
Wilgenhof	Vitalis,	DDW19

ENCOUNTER#7	slapen,	wonen,	werken	
Wilgenhof	Vitalis,	DDW19

Hieronder	beschrijf	ik	sleutelwerken	uit	het	afgelopen	semester	die	ik	relevant	vind	om	hier	te	behandelen.		
Op	mijn	blog	staan	deze	sleutelwerken	uitgebreider	beschreven.

Sleutelwerken:

ENCOUNTER#6	Emma	vervangt	mij	
Fes+val	Utrecht	Gelukkig	Gezond	
20/30.	

ENCOUNTER#6	Embassy	of	health	
DDW19

wat:	
Ik	droeg	mijn	rol	als	gastheer	over	aan	Emma.		
Emma	verzamelde	libekens	en	voerde	
gesprekken	op	het	fes+val.	Dit	resulteerde	in	een	
gelijk	aantal	ontmoe+ngen	met	een	vergelijkbare	
impact.	

waarde:	
Het	toont	aan	dat	de	methode	ENCOUNTER	
overdraagbaar	is	en	kwaliteit	behoudt	voor	
partner	en	par+cipanten.		

competen.es:	
organiserend	vermogen,	innoverend	vermogen,	
communica+ef	vermogen	(overdracht)	

rol:		
ondernemend-ontwerper	(product/	dienst	
leveren)

wat:	
Ik	werd	+jdens	de	DDW19	door	U	CREATE,	SCI	
en	de	Waag	gevraagd	om	als	expert	plaats	te	
nemen	aan	tafelgesprekken	over	de	toekomst	
van	de	zorg	in	NL.	Mijn	ervaringen	uit	
ENCOUNTER	(het	doen,	de	stem	van	de	
pa+ënt,	design	methode)	droeg	ik	over	aan	
het	publiek	van	belanghebbenden,	experts	en	
partners.	

waarde:	
De	exper+se	uit	ENCOUNTER	gee@	inzicht	in	
de	rol,	de	posi+e	en	de	wensen	van	pa+ënten	
of	ouderen.	

competen.es:	
communica+e	vermogen,	innoverend	
vermogen,	omgevingsgerichtheid.		

rol:		
expert	(kennis	en	exper+se	delen)



vermogen tot samenwerking

omgevingsgerichtheid

communicatief vermogen

organiserend vermogen

innoverend vermogen

onderzoekend vermogen

creërend vermogen

Verhouding	competen+es,	in	welk	sleutelwerk	zie	ik	deze	terugkomen	en	de	mate	waarin:



Naast	de	itera+es	heb	ik	meer	kennis	ontwikkeld	over	het	zorgdomein.	Dit	
is	mede	gerealiseerd	door	gesprekken	die	ik	heb	gehouden	vanuit	het	vak	
Vrije	Keuzeruimte.	
Ook	realiseerde	ik	materiaal	waardoor	ik	de	methode	beter	kan	uitleggen	
(show	en	tell).	Ook	deze	zijn	mede-ontwikkeld	vanuit	het	vak	Vrije	
Keuzeruimte.	Voor	meer	informa+e	verwijs	ik	naar	het	verslag	VK-2.



actueel	netwerk	
het	schema	toont	mijn	actuele	netwerk		
(dat	actueel	gaat	zijn	binnen	semester	4)

kennis

design

prak.jk

zorg



exper+se:	
wie	zijn	deze	partners/	opdrachtgevers	
wat	bied	ik,	wat	bieden	zij

Wat:	Zorginstelling	
Vitalis	werken	vaker	
met	design	en	kunst.	

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	
waardevol.	

Biedt:	
Prak+jk,		netwerk,	
kennis,	geld.	

Status:	
Het	partnerschap	
wordt	steeds	groter.

Wat:		
Vakgroep	Ac+ve	
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.	
Partnerschap	wordt	
ontwikkeld	

Biedt:	
Onderzoek	en	
analyse	van	project.	
Kennis	en	netwerk.	
Partnerschap	gee@	
waarde	aan	project.	
Valideert	
ENCOUNTER.	

Status:	
Wankel,	nu	student	
is	gestopt.

Wat:		
Centre	of	Exper+se	
voor	de	Crea+eve	
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:	
geld,	netwerk,	
podium.		
Partnerschap	gee@	
waarde	aan	project	

Status:	
Het	partnerschap	
wordt	steeds	groter.

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

Vraagt:	
Zoekt	vernieuwing	in	
makerschap.	De	
aanslui+ng	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.		

Status:	Stabiele	
factor.

Wat:	Zorginstelling	
Axioncon+nu	werkt	
vaker	met	design	en	
kunst.	

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	denken	
interessant.	

Biedt:	
Prak+jk,		netwerk,	
kennis,	geld.	

Status:	Partnerschap	
wordt	ontwikkeld.

Wat:		
Ini+eert	Kunst-	en	
cultuurprojecten	
voor	ouderen	en	
onderzoekt	zo	deze	
doelgroep.	

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

Biedt:	
Expo-podium	plek	
voor	#7,		netwerk,	
kennis	(DDW),	show	
en	tell	
Note:	hee@	geen	
geld.	

Status:	nieuw.

Wat:	
Gespecialiseerd	in	
plas+sche	en	
reconstruc+eve	
chirurgie.	

Vraagt:	
Vinden	mijn	manier	
van	werken	/denken	
interessant.	

Biedt:	
Prak+jk,		netwerk,	
kennis,	geld?	
Valideert	
ENCOUNTER.	

Status:	hernieuwd	
en	in	gesprek.

Op	een	wat	lager	pitje: Verdwenen:



vermogen tot samenwerking

omgevingsgerichtheid

communicatief vermogen

organiserend vermogen

innoverend vermogen

onderzoekend vermogen

creërend vermogenvermogen tot samenwerking

omgevingsgerichtheid

communicatief vermogen

organiserend vermogen

innoverend vermogen
onderzoekend vermogen

creërend vermogen

Diagram	NP2:	juni	2019
Diagram	NP3:	jan	2020

Je	ziet	hier	twee	diagrammen	van	mijn	competen+es.	Wanneer	je	ze	vergelijkt	valt	er	een	
andere	verdeling	van	de	competen+es	op.	Er	is	een	meer	evenwich+ge	verdeling	van	de	
competen+es	in	diagram	NP3.	Het	afgelopen	semester	heb	ik	dan	ook	bewust	meer	focus	
aangebracht	op	het	innoverend	vermogen	en	de	omgevingsgerichtheid	en	wat	minder	op	het	
creërend	vermogen.	

visualisa+e	van	mijn	ontwikkeling;	
veranderingen	in	mijn	handelen



ENCOUNTER	is	een	vorm	van	social	design	die	sociale	interac+es	analyseert.			
ENCOUNTER	gebruikt	hiervoor	het	veranderend	lichaam	en	de	impact	van	deze	verandering	op	
de	eigen	iden+teit	en	onderlinge	rela+es	als	vertrekpunt.		
ENCOUNTER	zijn	ontworpen	ontmoe+ngen.	Ze	hebben	de	vorm	van	concrete	en	prak+sche	
opdrachten	die	deelnemers	samen	realiseren.	Het	maakt	gebruik	van	ontwerpend	
(performa+ef)	onderzoek.		

Dit	komt	voort	uit	de	specifieke	kennis	die	ik	als	kostuumontwerper	bezit	over	het	lichaam,	de	
iden+teit,	design	en	performa+viteit.	Als	kostuumontwerper	werk	ik	met	andermans	lichaam.	Ik	
verander	het	uiterlijk	van	een	ander.	Dit	is	een	in+em	en	delicaat	proces.	Hierdoor	ontwikkelde	
ik	exper+se	over	de	invloed	van	het	veranderend	lichaam	(uiterlijk)	op	de	eigen	iden+teit	(hoe	je	
je	voelt)	en	sociale	interac+es	(hoe	een	ander	naar	je	kijkt).	Deze	ervaring	zet	ik	om	naar	
projecten	binnen	de	zorg.		Projecten	die	de	impact	van	het	veranderende	lichaam	op	
welzijnsvraagstukken	(zingeving,	er	toe	doen,	eenzaamheid)	onderzoeken.	

Door	deze	interven+es	en	methodes	blijken	deelnemers	(bij	eerdere	ENCOUNTERS)	bereid	om	
hele	persoonlijke	verhalen	te	delen	en	ontstaan	er	nieuwe	inzichten.	

Methode	ENCOUNTER		
 



1. ENCOUNTER	betekent	ontmoe+ng:	de	kern	van	ENCOUNTER	is	de	uitwisseling	met	de	ander	op	
basis	van	de	eigen	exper+se.	(Van	bewoner	tot	vrijwilliger,	van	designer	tot	manager,	van	de	
pa+ënt	tot	professional.)  

2. Realisa+e	door	te	doen:	ENCOUNTER	begint	in	het	klein	met	bewoners/	pa+ënten	=	deelnemers.	
Zo	ontstaat	er	materiaal,	producten,	kennis	en	kunde.	Ook	ontwikkelt	het	team	van	ENCOUNTER	
kennis	over	de	deelnemers.	Dit	overtuigt	betrokkenen,	partners	en	stakeholders.	Daarnaast	zijn	
de	betrokkenen	de	beste	ambassadeurs.	Al	ontwerpend	(door	te	doen	en	daarop	te	reflecteren)	
haal	ik	steeds	meer	informa+e	op	en	kan	ik	het	project	opschalen.	 

3. Tijd	nemen:	ik	merk	dat	er	door	te	doen	(project	te	realiseren,	het	netwerk	uit	te	bouwen,	
par+cipanten	en	deelnemers	aan	het	project	te	binden)	ik	in	s+jgende	lijn	kennis	en	kunde	
opbouw.	Dit	is	relevant	voor	wereld	van	de	(medische)	zorg/	social	design.	Maar	het	is	ook	
nieuw	en	vraagt	om	+jd	om	dit	met	partners	te	ontwikkelen.	 

4. De	dialoog:	vragen	en	sparren	met	anderen	helpt	om	de	eigen	rol/	exper+se/	professioneel	
handelen	helder	te	krijgen.	De	dialoogvorm	werkt	goed	voor	mij.	Dit	doe	ik	door	gesprekken	te	
voeren,	kri+sche	feedback	te	vragen	en	af	te	stemmen	of	behaalde	resultaten	overeenkomen	
met	doelen	van	partners	en	opdrachtgevers.  

5. De	koppeling	met	de	wetenschap;	Bij	ENCOUNTER#7	is	de	VUB	betrokken,	in	#6	trad	Jenny	
Slatman,	hoogleraar	Medical	Humani+es	aan	de	Universiteit	van	Tilburg	op	als	expert.	Deze	
personen	en	par+jen	vertegenwoordigen	een	analyse	van	ENCOUNTER.	Dat	is	voor	de	betrokken	
partners	uit	de	zorg	vaak	een	waardevolle	aanvulling.	Het	gee@	inzicht	in	de	werking	en	'bewijst'	
de	waarde.	Deze	uitwisselingen	willen	we,	waar	mogelijk,	ook	in	ENCOUNTER#8		aangaan.

strategie	voor	komend	semester	en	erna



Bovenstaande	beschrij@	goed	mijn	rol.	
Ik	groei	steeds	meer	in	mijn	rol	als	social	designer;		
Ich	gehe	langsam	zum	Ziel	

 

“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 innovatievraagstukken en is in staat het weer menselijk te 
maken.”  
Gjilke Keuning - U CREATE - Knowledge Connector

rol:

januari	2020	
Joost	van	Wijmen


