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Er is een raakvlak tussen kunst,
sociaal ontwerp,
body & mind mapping.
Ik herstel contact. Ik maak dingen helder.
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Je hebt het over écht contact. Wat is dat voor jou?
Echt contact is je volledig openstellen. Luisteren en kijken naar alles wat er op dat moment
gebeurt, bij jezelf, de ander en de omgeving. Echt contact zorgt voor verbinding, stilte,
begrip, harmonie en zo veel meer. Contact is zo veelomvattend. Dat maakt het
interessant om te onderzoeken.
Waarom werk je graag met mensen?
De ander begrijpen en accepteren is een basisvoorwaarde voor goed contact en
vruchtbaar samenwerken. Eerlijk zijn als het niet loopt is lastig. Ik kan goed
benoemen wat er speelt.
Hoe belangrijk is contact in je werk met chronisch pijn patienten?
Vaak zijn mensen met chronische pijn het vertrouwen in hun lichaam kwijt. De angst
overheerst zodanig dat gezonde gevoelens van eigenliefde en zelfvertrouwen ontbreken.
Door echt contact te maken herstel je het vertrouwen en dat is een eerste stap naar
liefde voor jezelf.
Overal waar ik kom, ben ik bezig met hoe het anders kan: creatiever, positiever, efficiënter
en daardoor in verbinding. Als vanzelf krijg ik ideeën als ik met mensen spreek. Ik stoor
mij aan de angst voor verandering. Aan het gebrek aan avontuur en plezier. Verandering
aangaan vergt moed en vertrouwen. Het is belangrijk jezelf te blijven onderzoeken.
Verandering komt niet van de grond als er sociaal ongemak is. Ik zie meestal waar mensen
bang voor zijn.
Wat was er eerst: sociaal ontwerp of kunst?
Toen ik opgroeide was tekenen een manier om de stilte op te zoeken en te verwerken
wat ik allemaal beleefde. Ik had toen al een fascinatie voor sociale interactie. Door te
tekenen bracht ik wat ik meemaakte in kaart. Dat zorgde voor overzicht en structuur.
Dat maakte helder. De link tussen social design en kunst was er dus vanaf het begin.
Je bent als yoga docent gespecialiseerd in trauma, stress en fysieke pijn. Wat heeft
ervoor gezorgd dat je dat bent gaan doen?
Mijn fascinatie voor het menselijk lichaam. Ik zie veel mensen leven en werken met
stress. Dat kan echt anders en gezonder. Je lichaam is wijs van zichzelf. Ook daar gaat
het over het herstellen van contact. Luisteren naar wat je lichaam je vertelt maakt je
evenwichtig en krachtig. Je voelt je beter als je het lichaam als uitgangspunt neemt.

2016 – 2020
De Huiskamer
Een plek in het ouderlijk huis die is gaan dienen als
laboratorium voor projecten die gaan over familiebanden, erfenis, rouw en groei.
Soms ter beschikking gesteld voor de kunst alleen, andere keren op het snijvlak van
kunst en social design.
initiatief, concept en uitvoering
2018 – heden
Kunstproject De Koffer
Een vanuit de eigen ervaring opgezet project over rouw, troost en erfenis.
social designer
2017
De jas van Joost
Project naar aanleiding van het overlijden van mijn vader.
Een onderzoek naar de emotionele halfwaarde tijd van spullen.
kunstenaar en social designer
2015 – 2016
Webster University afdeling Fine Arts
Gastdocent en samenstelling onderwijsprogramma,
2016
The Big Draw Nieuwmarkt, tekenfestival
Initiatiefnemer tekenprogramma op locatie.
social designer
2016
Mag stad Amsterdam-Noord / Kunst in Noord
film Mag Stad
samenstelling en regie
2014 – 2016
Open Ateliers Jordaan
communicatie en coördinatie
2016
The Big draw Jordaan
Initiatief, organisatie en uitvoering in de rol van kunstenaar – social designer.
2013 – 2015
Expositieruimte De Ruimte
curator – verbinder

Jouw ervaringen zijn de brandstof voor de toekomst.
Wie zichtbaar maakt wat er was, voegt waarde toe aan wat er nu is.
Sporen van herstel geven verdieping.

De poëzie
van een
terloopse
ontmoeting
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Wat neem je mee en wat laat je achter ?

Het is mijn ambitie om contact te optimaliseren om zo tot een gezond leefklimaat te komen.
Om contact te optimaliseren werk ik vanuit verschillende disciplines: Yoga therapeute,
docente body & mind mapping, social designer en kunstenaar.
Body & mindmapping
In body & mindmapping staat het contact met je lichaam centraal. De nadruk ligt op het vinden
van een gezonde balans tussen lichaam en geest. In een 1 op 1 traject brengen we in kaart
welke ingesleten gedachtepatronen en fysieke reacties zorgen voor pijn, angst en stress.
Ik werk met lichaamsgericht oefeningen vanuit de trauma yoga.
Social design
Als sociaal vormgever richt ik me op het ontwerpen van rituelen rondom universele thema’s als
verlies, troost, rouw en liefde. Dat kan een object, een familie ritueel, een workshop of bijvoorbeeld
een podcast zijn. De vraag is altijd: wat laat je achter en wat neem je mee?
Kunstenaar
Ik kijk, onderzoek, verwonder, trek dingen los van hun context en plaats ze in een nieuwe.
In mijn werk streef ik naar abstractie: kunst zonder verhaal. Naakt, ontdaan van alle ruis. Met
enkel de kleur, lijn, vorm en compositie als houvast.

Voor verandering is het nodig
anders te durven kijken en denken.
Opgroeiend in een artsengezin op de Kalkmarkt in Amsterdam leerde ik
zorgvuldig naar mensen kijken. Wat doen mensen nou eigenlijk de hele dag?
Het is wonderlijk dat veel sociale processen niet functioneren.
Het liefst help ik mensen om contact maken met zichzelf én met anderen, om
zo tot een gezond leefklimaat te komen. Ik werk daarbij vanuit verschillende
disciplines. Voor verandering is het nodig anders te durven kijken en denken.
Dat kan ik.

Fenneke Voorsluis. Amsterdam, 1981

