Vorm boekje: leporello
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Als er iets kenmerkend is
voor onze hedendaagse (beeld)
cultuur, dan is het dat ons
beeld van de werkelijkheid
constant wordt geconstrueerd
en gereconstrueerd.

opbrengsten

Tweemaal één beeld, dat zeven
verschillende verhalen opleverde.
Elk verhaal geschreven vanuit een
persoonlijk perspectief op het
beeld.

Tools & verloop

De deelnemers kregen de volgende tools voor het schrijven hun verhaal:
de foto | papier | pen | pakketje met inspiratie & schrijftips.

Om een houvast te geven en de schrijvers aan te zetten tot actie werd er
gewerkt met korte tijdsperiodes.

• Beeld-analysatie: 5 minuten Wat gebeurt er? | Wat zie je waarom je dit
denkt? (Argumentatie | Wat gebeurt er nog meer? (Een 2e keer kijken: er is
altijd meer te zien)
• Associëren: 5 minuten
• Verhaal schrijven: 25 minuten

tools & verloop, rol

• Titel: 1 minuut
Na het schrijven las iedere deelnemer het geschreven verhaal voor aan de
groep. Daarbij werd er de tijd genomen om op de verhalen te reageren en
vragen te stellen.

Het was voor iedereen vermakelijk om te zien en horen dat ieder verhaal iets
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aanleiding

opbrengsten

“Every photograph is
a contention between
form and content:
one is always threatening
to overwhelm the other”
− Garry Winogrand

Tweemaal één beeld, dat zeven
verschillende verhalen opleverde.
Elk verhaal geschreven vanuit een
persoonlijk perspectief op het
beeld.
Om een houvast te geven en de schrijvers aan te zetten tot actie werd er

deelnemer wel één bekende. Dit zorgde voor openheid en vertrouwen. Een
vraag is of dit ook zal werken voor mensen die elkaar niet kennen.
Reflecterend op dit experiment zijn het niet zozeer de verhalen zelf wat
de belangrijkste opbrengst van de workshop is, maar het inzicht in mijn

• Verhaal schrijven: 25 minuten

persoonlijke interesse van dit onderzoek. Het gaat mij niet om de ultieme

• Titel: 1 minuut

waarheid van een beeld of gedachte, maar om de aandacht die er voor elkaar
was tijdens de presentaties en de gesprekken die naderhand ontstonden over

Na het schrijven las iedere deelnemer het geschreven verhaal voor aan de

het beeld en de verhalen:

groep. Daarbij werd er de tijd genomen om op de verhalen te reageren en
vragen te stellen.

Het was voor iedereen vermakelijk om te zien en horen dat ieder verhaal iets

Rol

achtergrond en werkgebied. Daarnaast zijn er zowel overeenkomsten als

Gedurende de workshop nam ik de volgende rollen aan.

verrassende tegenstellingen in de verhalen te vinden. Feiten zijn vermengt

• Begeleider

met fictie, wat de werkelijkheid ter discussie stelt. Deze verhalen zijn

karakteristieks heeft van de auteur, ofwel vanuit persoonlijkheid ofwel vanuit

en de context beïnvloedden hoe je denkt en waarneemt.
De rol van emotie

Als grafisch ontwerper probeer ik verhalen, netwerken en complexe situaties

Ik zorgde ervoor dat de gesprekken en discussies in goede banen werden

van de verhalen zijn gebaseerd op de positie van de deelnemers aan tafel

Het effect van emotie op interpretaties, denkbeelden en gedrag en de plaats

te visualiseren en inzichtelijk te maken. Wat bepaalt de betekenis van een

geleid, stelde vagen, gaf mensen het woord en betrok vragen van de

tijdens de workshop. Bij elk verhaal is een stukje over de auteur te vinden en

die het inneemt in ons dagelijks leven. Welke rol spelen emoties, ervaringen

beeld en wat kan een beeld uitdrukken en teweegbrengen?

deelnemers in de discussie.

een korte analyse van het beeld.

en herinneringen bij onze waarneming?

opbrengsten

Tweemaal één beeld, dat zeven
verschillende verhalen opleverde.
Elk verhaal geschreven vanuit een
persoonlijk perspectief op het
beeld.
de foto | papier | pen | pakketje met inspiratie & schrijftips.

deelnemer wel één bekende. Dit zorgde voor openheid en vertrouwen. Een

• Verhaal schrijven: 25 minuten

Na het schrijven las iedere deelnemer het geschreven verhaal voor aan de
groep. Daarbij werd er de tijd genomen om op de verhalen te reageren en
vragen te stellen.

Het was voor iedereen vermakelijk om te zien en horen dat ieder verhaal iets

Rol

achtergrond en werkgebied. Daarnaast zijn er zowel overeenkomsten als

Gedurende de workshop nam ik de volgende rollen aan.

verrassende tegenstellingen in de verhalen te vinden. Feiten zijn vermengt

karakteristieks heeft van de auteur, ofwel vanuit persoonlijkheid ofwel vanuit

De deelnemersgroep bestaat uit een homogene groep qua leeftijd en een

• Begeleider

met fictie, wat de werkelijkheid ter discussie stelt. Deze verhalen zijn

diversiteit aan achtergronden en werkgebieden. De deelnemers zaten met

Ik begeleidde de workshop, gaf uitleg en zette de tijdsperiodes uit.

samengebundeld, waarbij je letterlijk van perspectief moet veranderen om

elkaar aan één tafel voor de gezamenlijke uitleg, de presentaties van de

• Moderator / gespreksleider

het volgende verhaal te lezen (of de bundeling moet draaien). De plaatsing

verhalen en de gesprekken en discussie die naderhand ontstonden. Tijdens

Ik zorgde ervoor dat de gesprekken en discussies in goede banen werden

van de verhalen zijn gebaseerd op de positie van de deelnemers aan tafel

het schrijven van de verhalen was iedereen vrij om indien gewenst een

geleid, stelde vagen, gaf mensen het woord en betrok vragen van de

tijdens de workshop. Bij elk verhaal is een stukje over de auteur te vinden en

andere, rustigere plek op te zoeken.

deelnemers in de discussie.

een korte analyse van het beeld.

aanleiding

aanpak

opbrengsten

Een combinatie van de twee aanleidingen vormen het uitgangspunt van

Met deze workshop werden de
onderzoeksvragen vragen als
mogelijkheden gezien om een
nieuw verhaal te creëren.

Tweemaal één beeld, dat zeven
verschillende verhalen opleverde.
Elk verhaal geschreven vanuit een
persoonlijk perspectief op het
beeld.

verzameld en opgeslagen is, wordt beïnvloed door emoties die we op dat

Hoe worden persoonlijke interpretaties en ervaringen, roddels of

& Robinson, 1994).

sterke verhalen met feiten vermengt, zodat er een nieuwe kijk op de
werkelijkheid ontstaat? De deelnemers kregen tijdens de workshop

Daarbij wil ik experimenteren met de insteek van het gepubliceerde essay La

tweemaal één beeld gepresenteerd zonder referentie of uitleg daarbij.

mort de l’Auteur van Roland Barthes. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat niet

Vervolgens ging iedereen individueel aan de slag ging met zijn / haar

de auteur van een tekst de betekenissen legt die de lezer uit de tekst haalt,

verhaal bij dit beeld.

maar dat de lezer zelf betekenissen geeft aan de tekst en zelfs voortdurend

de foto | papier | pen | pakketje met inspiratie & schrijftips.

Barry, A.M. (2005). Handbook for visual communication: Theory methods and media (p.

• Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars verhaal en perspectief,

gereflecteerd op de verschillende en overeenkomstige interpretaties
van het beeld;
• Er werd gediscussieerd over standpunten die werden ingenomen in een
verhaal en het ontstaan daarvan;
• Er werd gediscussieerd over hoe de zender van een beeld of tekst
en de context beïnvloedden hoe je denkt en waarneemt.

gereflecteerd op de verschillende en overeenkomstige interpretaties
van het beeld;
• Er werd gediscussieerd over standpunten die werden ingenomen in een
verhaal en het ontstaan daarvan;
• Er werd gediscussieerd over hoe de zender van een beeld of tekst
en de context beïnvloedden hoe je denkt en waarneemt.

Situaties creëren waar tijd en
ruimte is voor ambiguïteit,
voor meerdere betekenissen en
inzichten.

Ervaringen & reflectie
• De workshop als onderzoeksmethode werkt goed voor een kwalitatief
onderzoek met een maximum van 8 mensen. Iedereen moet aan het woord
kunnen komen en om aandachtig naar elkaar te kunnen luisteren is het af
te raden om met een grotere groep te werken.
• De deelnemers bevestigde dat het zetten van tijdsperiodes een prettige
methode is. Voor de meeste mensen is dit niet de natuurlijke manier van

We kijken met een subjectieve
bril naar de werkelijkheid, naar
de informatie die we tot ons
krijgen, de situaties waarin we
ons bevinden en de dingen die
gebeuren.

het beeld en de verhalen:

Rol

achtergrond en werkgebied. Daarnaast zijn er zowel overeenkomsten als

Gedurende de workshop nam ik de volgende rollen aan.

verrassende tegenstellingen in de verhalen te vinden. Feiten zijn vermengt

• Begeleider

met fictie, wat de werkelijkheid ter discussie stelt. Deze verhalen zijn
samengebundeld, waarbij je letterlijk van perspectief moet veranderen om

International Limited.

elkaar aan één tafel voor de gezamenlijke uitleg, de presentaties van de

• Moderator / gespreksleider

het volgende verhaal te lezen (of de bundeling moet draaien). De plaatsing

Stern, G. & Robinson, C. (1994). Perception and its role in communication

verhalen en de gesprekken en discussie die naderhand ontstonden. Tijdens

Ik zorgde ervoor dat de gesprekken en discussies in goede banen werden

van de verhalen zijn gebaseerd op de positie van de deelnemers aan tafel

visual learning (p. 31-51). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology

het beeld en de verhalen:

• Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars verhaal en perspectief,

waarheid van een beeld of gedachte, maar om de aandacht die er voor elkaar

Het was voor iedereen vermakelijk om te zien en horen dat ieder verhaal iets

Ik begeleidde de workshop, gaf uitleg en zette de tijdsperiodes uit.

Publications.

waarheid van een beeld of gedachte, maar om de aandacht die er voor elkaar
was tijdens de presentaties en de gesprekken die naderhand ontstonden over

het beeld en de verhalen:

was tijdens de presentaties en de gesprekken die naderhand ontstonden over

vragen te stellen.

De deelnemersgroep bestaat uit een homogene groep qua leeftijd en een

and learning. In Moore, D.M. & Dwyer, F.M. (Eds.) Visual literacy: A spectrum of

waarheid van een beeld of gedachte, maar om de aandacht die er voor elkaar
was tijdens de presentaties en de gesprekken die naderhand ontstonden over

persoonlijke interesse van dit onderzoek. Het gaat mij niet om de ultieme

Na het schrijven las iedere deelnemer het geschreven verhaal voor aan de

diversiteit aan achtergronden en werkgebieden. De deelnemers zaten met

Seymour, L (2018). Roland Barthes’s The death of the Author. London: Macat

persoonlijke interesse van dit onderzoek. Het gaat mij niet om de ultieme

deelnemer wel één bekende. Dit zorgde voor openheid en vertrouwen. Een

karakteristieks heeft van de auteur, ofwel vanuit persoonlijkheid ofwel vanuit

45-62). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associations.

deelnemer wel één bekende. Dit zorgde voor openheid en vertrouwen. Een
vraag is of dit ook zal werken voor mensen die elkaar niet kennen.

persoonlijke interesse van dit onderzoek. Het gaat mij niet om de ultieme

vraag is of dit ook zal werken voor mensen die elkaar niet kennen.

groep. Daarbij werd er de tijd genomen om op de verhalen te reageren en

Deelnemers & setting

ervaren. Binnen de groep kende niet iedereen elkaar, maar er was voor elke

Reflecterend op dit experiment zijn het niet zozeer de verhalen zelf wat
de belangrijkste opbrengst van de workshop is, maar het inzicht in mijn

ervaren. Binnen de groep kende niet iedereen elkaar, maar er was voor elke

• Verhaal schrijven: 25 minuten

van een tekst en de ontvanger van de informatie?
• In hoeverre is werkelijkheid en fictie van elkaar te onderscheiden?

verrassende resultaten op.

Reflecterend op dit experiment zijn het niet zozeer de verhalen zelf wat

de belangrijkste opbrengst van de workshop is, maar het inzicht in mijn

• Titel: 1 minuut

• Welke relaties bestaan er tussen het beeld, het woord en het denken?
• Welke rollen vervullen de zender van het beeld, de schrijver

werken, maar dit dwingt juist tot actie binnen de workshop en levert

de belangrijkste opbrengst van de workshop is, maar het inzicht in mijn

Reflecterend op dit experiment zijn het niet zozeer de verhalen zelf wat

• Associëren: 5 minuten

Onderzoeksvragen

methode is. Voor de meeste mensen is dit niet de natuurlijke manier van

• De presentaties van de persoonlijke verhalen werden als spannend

• De presentaties van de persoonlijke verhalen werden als spannend

Om een houvast te geven en de schrijvers aan te zetten tot actie werd er
gewerkt met korte tijdsperiodes.

altijd meer te zien)

deelnemers als uitgangspunt nemen.

kunnen komen en om aandachtig naar elkaar te kunnen luisteren is het af
te raden om met een grotere groep te werken.

verrassende resultaten op.

De deelnemers kregen de volgende tools voor het schrijven hun verhaal:

denkt? (Argumentatie | Wat gebeurt er nog meer? (Een 2e keer kijken: er is

voor deze workshop, waarbij het alleen geen tekst maar een beeld is wat de

onderzoek met een maximum van 8 mensen. Iedereen moet aan het woord

• De deelnemers bevestigde dat het zetten van tijdsperiodes een prettige

werken, maar dit dwingt juist tot actie binnen de workshop en levert

Tools & verloop

• Beeld-analysatie: 5 minuten Wat gebeurt er? | Wat zie je waarom je dit

verschillende betekenissen vindt (Seymour, 2018). Ditzelfde principe geldt

methode is. Voor de meeste mensen is dit niet de natuurlijke manier van

vraag is of dit ook zal werken voor mensen die elkaar niet kennen.

• Titel: 1 minuut

moment ervaren: er is dus sprake van een rondgaand proces (Stern

• De deelnemers bevestigde dat het zetten van tijdsperiodes een prettige

ervaren. Binnen de groep kende niet iedereen elkaar, maar er was voor elke

gewerkt met korte tijdsperiodes.

altijd meer te zien)

Het bepaalt hoe een individu de wereld ziet. Maar ook dat wat al eerder

kunnen komen en om aandachtig naar elkaar te kunnen luisteren is het af
te raden om met een grotere groep te werken.

• De presentaties van de persoonlijke verhalen werden als spannend

Om een houvast te geven en de schrijvers aan te zetten tot actie werd er

• Associëren: 5 minuten

op ons referentiekader die wordt samengesteld door fysieke factoren,

Ervaringen & reflectie
• De workshop als onderzoeksmethode werkt goed voor een kwalitatief

onderzoek met een maximum van 8 mensen. Iedereen moet aan het woord

verrassende resultaten op.

De deelnemers kregen de volgende tools voor het schrijven hun verhaal:

denkt? (Argumentatie | Wat gebeurt er nog meer? (Een 2e keer kijken: er is

psychologische factoren, ervaringen uit het verleden en huidige gevoelens.

Ervaringen & reflectie
• De workshop als onderzoeksmethode werkt goed voor een kwalitatief

werken, maar dit dwingt juist tot actie binnen de workshop en levert

Tools & verloop

• Beeld-analysatie: 5 minuten Wat gebeurt er? | Wat zie je waarom je dit

betekenis ontlenen aan wat we zien (Barry, 2005). Die betekenis is gebaseerd

verhaal en het ontstaan daarvan;
• Er werd gediscussieerd over hoe de zender van een beeld of tekst

samengebundeld, waarbij je letterlijk van perspectief moet veranderen om
het volgende verhaal te lezen (of de bundeling moet draaien). De plaatsing

Hoe worden persoonlijke interpretaties en ervaringen, roddels of

deze workshop. Het gaat over visuele perceptie: het proces waarin we

gereflecteerd op de verschillende en overeenkomstige interpretaties
van het beeld;
• Er werd gediscussieerd over standpunten die werden ingenomen in een

Ik begeleidde de workshop, gaf uitleg en zette de tijdsperiodes uit.
• Moderator / gespreksleider

Met deze workshop werden de
onderzoeksvragen vragen als
mogelijkheden gezien om een
nieuw verhaal te creëren.

Deelnemers & setting

• Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars verhaal en perspectief,

De kracht van het beeld

aanpak

verhaal bij dit beeld.

methode is. Voor de meeste mensen is dit niet de natuurlijke manier van

ervaren. Binnen de groep kende
nietA.
iedereen
− Donald
Normanelkaar, maar er was voor elke

gewerkt met korte tijdsperiodes.
denkt? (Argumentatie | Wat gebeurt er nog meer? (Een 2e keer kijken: er is

Vervolgens ging iedereen individueel aan de slag ging met zijn / haar

“Emotions reflect
our personal
experiences, associations
and memories”

• De deelnemers bevestigde dat het zetten van tijdsperiodes een prettige

• De presentaties van de persoonlijke verhalen werden als spannend

altijd meer te zien)

werkelijkheid ontstaat? De deelnemers kregen tijdens de workshop

kunnen komen en om aandachtig naar elkaar te kunnen luisteren is het af
te raden om met een grotere groep te werken.

verrassende resultaten op.

de foto | papier | pen | pakketje met inspiratie & schrijftips.

• Associëren: 5 minuten

tweemaal één beeld gepresenteerd zonder referentie of uitleg daarbij.

onderzoek met een maximum van 8 mensen. Iedereen moet aan het woord

werken, maar dit dwingt juist tot actie binnen de workshop en levert

Tools & verloop
De deelnemers kregen de volgende tools voor het schrijven hun verhaal:

• Beeld-analysatie: 5 minuten Wat gebeurt er? | Wat zie je waarom je dit

sterke verhalen met feiten vermengt, zodat er een nieuwe kijk op de

aanleiding
Ervaringen & reflectie
• De workshop als onderzoeksmethode werkt goed voor een kwalitatief

• Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars verhaal en perspectief,
gereflecteerd op de verschillende en overeenkomstige interpretaties
van het beeld;
• Er werd gediscussieerd over standpunten die werden ingenomen in een
verhaal en het ontstaan daarvan;
• Er werd gediscussieerd over hoe de zender van een beeld of tekst
en de context beïnvloedden hoe je denkt en waarneemt.

Dat is waar ik me verder in wil verdiepen tijdens mijn onderzoek. Het bewust
wisselen van perspectief kan nieuwe interessante openingen geven. Als
ontwerper probeer ik mij in te leven in verschillende situaties, problemen en
perspectieven, maar wil ik ook de tools aanreiken om anderen op die manier
naar de wereld te laten kijken. Op een kritisch, betrokken en onderzoekende

Een bril die wordt gevormd door je karakter, je opvoeding en je omgeving.

wijze, waarbij ontwerper, opdrachtgever en participanten elkaar over en weer

Gekleurd door je kennis en waarden. Soms zie je dingen over het hoofd,

inspireren.

omdat ze niet in je blikveld zijn, omdat ze niet passen bij jouw manier van
kijken of denken of gewoon omdat je de situatie of omgeving gewend bent.

Vervolgvragen zijn:

Vaak ontdek je dat pas als je inziet dat er ook andere manieren zijn om naar

• In welke situaties kan zo’n aanpak toegepast worden?

een situatie te kijken, als je je openstelt, als je met andere mensen erover

• Op welke manieren kun je dit nog meer bewerkstelligen?

praat en aandachtig luistert. Wanneer iets uitvergroot wordt, wanneer een

Deze samenbundeling van verhalen dient als conversation piece

detail even op zichzelf komt te staan waardoor het zijn vanzelfsprekendheid

voor toekomstige gesprekken met experts en mijn onderzoek naar

het schrijven van de verhalen was iedereen vrij om indien gewenst een

geleid, stelde vagen, gaf mensen het woord en betrok vragen van de

tijdens de workshop. Bij elk verhaal is een stukje over de auteur te vinden en

verliest. Zo ontdek je andere invalshoeken om naar de werkelijkheid,

het juiste domein voor het toepassen van dergelijke werkwijzes en

andere, rustigere plek op te zoeken.

deelnemers in de discussie.

een korte analyse van het beeld.

vraagstukken of problemen te kijken.

onderzoeksmethodes..

Britt Hoogenboom
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workshop
perspectieven
Als er iets kenmerkend is
voor onze hedendaagse (beeld)
cultuur, dan is het dat ons
beeld van de werkelijkheid
constant wordt geconstrueerd
en gereconstrueerd.

Datum workshop: 11 november 2018

We worden overladen met een overvloed aan beelden en informatie. Die
informatie is design, en dus ook emotie en gedrag geworden. Het komt
voorbij op je Instagram-tijdlijn, in je inbox, je doet een poging om te kiezen
wat je gaat eten vanavond: we springen van het één op het ander. De visuele
media weerspiegelen én creëren de maatschappelijke ‘realiteit’, waarbij er
constant gewisseld wordt van perspectief, van context en van bron. Hoe
vanzelfsprekend is al die informatie nog die je tot je krijgt?

aanleiding

“Every photograph is
a contention between
form and content:
one is always threatening
to overwhelm the other”
− Garry Winogrand

De kracht van het beeld
Als grafisch ontwerper probeer ik verhalen, netwerken en complexe situaties
te visualiseren en inzichtelijk te maken. Wat bepaalt de betekenis van een
beeld en wat kan een beeld uitdrukken en teweegbrengen?

aanleiding

“Emotions reflect
our personal
experiences, associations
and memories”
− Donald A. Norman

De rol van emotie
Het effect van emotie op interpretaties, denkbeelden en gedrag en de plaats
die het inneemt in ons dagelijks leven. Welke rol spelen emoties, ervaringen
en herinneringen bij onze waarneming?

aanleiding
Een combinatie van de twee aanleidingen vormen het uitgangspunt van
deze workshop. Het gaat over visuele perceptie: het proces waarin we
betekenis ontlenen aan wat we zien (Barry, 2005). Die betekenis is gebaseerd
op ons referentiekader die wordt samengesteld door fysieke factoren,
psychologische factoren, ervaringen uit het verleden en huidige gevoelens.
Het bepaalt hoe een individu de wereld ziet. Maar ook dat wat al eerder
verzameld en opgeslagen is, wordt beïnvloed door emoties die we op dat
moment ervaren: er is dus sprake van een rondgaand proces (Stern
& Robinson, 1994).
Daarbij wil ik experimenteren met de insteek van het gepubliceerde essay La
mort de l’Auteur van Roland Barthes. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat niet
de auteur van een tekst de betekenissen legt die de lezer uit de tekst haalt,
maar dat de lezer zelf betekenissen geeft aan de tekst en zelfs voortdurend
verschillende betekenissen vindt (Seymour, 2018). Ditzelfde principe geldt
voor deze workshop, waarbij het alleen geen tekst maar een beeld is wat de
deelnemers als uitgangspunt nemen.
Onderzoeksvragen
• Welke relaties bestaan er tussen het beeld, het woord en het denken?
• Welke rollen vervullen de zender van het beeld, de schrijver
van een tekst en de ontvanger van de informatie?
• In hoeverre is werkelijkheid en fictie van elkaar te onderscheiden?

Barry, A.M. (2005). Handbook for visual communication: Theory methods and media (p.
45-62). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associations.
Seymour, L (2018). Roland Barthes’s The death of the Author. London: Macat
International Limited.
Stern, G. & Robinson, C. (1994). Perception and its role in communication
and learning. In Moore, D.M. & Dwyer, F.M. (Eds.) Visual literacy: A spectrum of
visual learning (p. 31-51). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology
Publications.

aanpak

Met deze workshop werden de
onderzoeksvragen vragen als
mogelijkheden gezien om een
nieuw verhaal te creëren.
Hoe worden persoonlijke interpretaties en ervaringen, roddels of
sterke verhalen met feiten vermengt, zodat er een nieuwe kijk op de
werkelijkheid ontstaat? De deelnemers kregen tijdens de workshop
tweemaal één beeld gepresenteerd zonder referentie of uitleg daarbij.
Vervolgens ging iedereen individueel aan de slag ging met zijn / haar
verhaal bij dit beeld.

Deelnemers & setting
De deelnemersgroep bestaat uit een homogene groep qua leeftijd en een
diversiteit aan achtergronden en werkgebieden. De deelnemers zaten met
elkaar aan één tafel voor de gezamenlijke uitleg, de presentaties van de
verhalen en de gesprekken en discussie die naderhand ontstonden. Tijdens
het schrijven van de verhalen was iedereen vrij om indien gewenst een
andere, rustigere plek op te zoeken.

Tools & verloop
De deelnemers kregen de volgende tools voor het schrijven hun verhaal:
de foto | papier | pen | pakketje met inspiratie & schrijftips.
Om een houvast te geven en de schrijvers aan te zetten tot actie werd er
gewerkt met korte tijdsperiodes.
• Beeld-analysatie: 5 minuten Wat gebeurt er? | Wat zie je waarom je dit
denkt? (Argumentatie | Wat gebeurt er nog meer? (Een 2e keer kijken: er is
altijd meer te zien)
• Associëren: 5 minuten
• Verhaal schrijven: 25 minuten
• Titel: 1 minuut
Na het schrijven las iedere deelnemer het geschreven verhaal voor aan de
groep. Daarbij werd er de tijd genomen om op de verhalen te reageren en
vragen te stellen.
Rol
Gedurende de workshop nam ik de volgende rollen aan.
• Begeleider
Ik begeleidde de workshop, gaf uitleg en zette de tijdsperiodes uit.
• Moderator / gespreksleider
Ik zorgde ervoor dat de gesprekken en discussies in goede banen werden
geleid, stelde vagen, gaf mensen het woord en betrok vragen van de
deelnemers in de discussie.

opbrengsten

Tweemaal één beeld, dat zeven
verschillende verhalen opleverde.
Elk verhaal geschreven vanuit een
persoonlijk perspectief op het
beeld.

Het was voor iedereen vermakelijk om te zien en horen dat ieder verhaal iets
karakteristieks heeft van de auteur, ofwel vanuit persoonlijkheid ofwel vanuit
achtergrond en werkgebied. Daarnaast zijn er zowel overeenkomsten als
verrassende tegenstellingen in de verhalen te vinden. Feiten zijn vermengt
met fictie, wat de werkelijkheid ter discussie stelt. Deze verhalen zijn
samengebundeld, waarbij je letterlijk van perspectief moet veranderen om
het volgende verhaal te lezen (of de bundeling moet draaien). De plaatsing
van de verhalen zijn gebaseerd op de positie van de deelnemers aan tafel
tijdens de workshop. Bij elk verhaal is een stukje over de auteur te vinden en
een korte analyse van het beeld.

Ervaringen & reflectie
• De workshop als onderzoeksmethode werkt goed voor een kwalitatief
onderzoek met een maximum van 8 mensen. Iedereen moet aan het woord
kunnen komen en om aandachtig naar elkaar te kunnen luisteren is het af
te raden om met een grotere groep te werken.
• De deelnemers bevestigde dat het zetten van tijdsperiodes een prettige
methode is. Voor de meeste mensen is dit niet de natuurlijke manier van
werken, maar dit dwingt juist tot actie binnen de workshop en levert
verrassende resultaten op.
• De presentaties van de persoonlijke verhalen werden als spannend
ervaren. Binnen de groep kende niet iedereen elkaar, maar er was voor elke
deelnemer wel één bekende. Dit zorgde voor openheid en vertrouwen. Een
vraag is of dit ook zal werken voor mensen die elkaar niet kennen.
Reflecterend op dit experiment zijn het niet zozeer de verhalen zelf wat
de belangrijkste opbrengst van de workshop is, maar het inzicht in mijn
persoonlijke interesse van dit onderzoek. Het gaat mij niet om de ultieme
waarheid van een beeld of gedachte, maar om de aandacht die er voor elkaar
was tijdens de presentaties en de gesprekken die naderhand ontstonden over
het beeld en de verhalen:
• Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars verhaal en perspectief,
gereflecteerd op de verschillende en overeenkomstige interpretaties
van het beeld;
• Er werd gediscussieerd over standpunten die werden ingenomen in een
verhaal en het ontstaan daarvan;
• Er werd gediscussieerd over hoe de zender van een beeld of tekst
en de context beïnvloedden hoe je denkt en waarneemt.

We kijken met een subjectieve
bril naar de werkelijkheid, naar
de informatie die we tot ons
krijgen, de situaties waarin we
ons bevinden en de dingen die
gebeuren.
Een bril die wordt gevormd door je karakter, je opvoeding en je omgeving.
Gekleurd door je kennis en waarden. Soms zie je dingen over het hoofd,
omdat ze niet in je blikveld zijn, omdat ze niet passen bij jouw manier van
kijken of denken of gewoon omdat je de situatie of omgeving gewend bent.
Vaak ontdek je dat pas als je inziet dat er ook andere manieren zijn om naar
een situatie te kijken, als je je openstelt, als je met andere mensen erover
praat en aandachtig luistert. Wanneer iets uitvergroot wordt, wanneer een
detail even op zichzelf komt te staan waardoor het zijn vanzelfsprekendheid
verliest. Zo ontdek je andere invalshoeken om naar de werkelijkheid,
vraagstukken of problemen te kijken.

Situaties creëren waar tijd en
ruimte is voor ambiguïteit,
voor meerdere betekenissen en
inzichten.

Dat is waar ik me verder in wil verdiepen tijdens mijn onderzoek. Het bewust
wisselen van perspectief kan nieuwe interessante openingen geven. Als
ontwerper probeer ik mij in te leven in verschillende situaties, problemen en
perspectieven, maar wil ik ook de tools aanreiken om anderen op die manier
naar de wereld te laten kijken. Op een kritisch, betrokken en onderzoekende
wijze, waarbij ontwerper, opdrachtgever en participanten elkaar over en weer
inspireren.
Vervolgvragen zijn:
• In welke situaties kan zo’n aanpak toegepast worden?
• Op welke manieren kun je dit nog meer bewerkstelligen?
Deze samenbundeling van verhalen dient als conversation piece
voor toekomstige gesprekken met experts en mijn onderzoek naar
het juiste domein voor het toepassen van dergelijke werkwijzes en
onderzoeksmethodes..

B.

