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WILLEMIEKE VAN DEN BRINK BDES

Profiel
Echter ontwerp is een ontwerpstudio voor sociale projecten, opgericht door Willemieke van den Brink 
- Gouwentak. Echter ontwerp wil écht van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Door uitgebreid 
onderzoek, analyse en een krachtige vertaling naar beeld creëert ze ruimte om een vraagstuk heen. In 
die ruimte ontstaan oplossingen die ze invoelbaar maakt en ontwerpt. Willemieke begint bij de mensen 
om wie het gaat en maakt de ontwerpen op maat naar aanleiding van de verhalen die ze hoort. 
Hierdoor zijn de ontwerpen vaak zo herkenbaar dat ze door de gebruikers worden overgenomen en 
(soms na enige aanpassing) gebruikt worden.

Ervaring
Eigen onderneming; echter ontwerp
Diverse opdrachtgevers / samenwerkingspartners o.a. Twynstra Gudde (is ook), Koninklijke van 
Gorcum, Gemeente Kampen, BGSV, Gemeente Rijssen-Holten, Keicollectief, Het Nieuwe Instituut, 
galerie Het Langhuis, Stedelijk Museum Zwolle, Carintreggeland, Ministerie van Onverwachte zaken, 
Tippiq (Alliander) Gemeente Zwolle, Movisie, Gemeente Bunnik, Waar Wacht je Op, ArtEZ Zwolle, 
Trendbureau Overijssel, Spirit Jeugdhulp, Garage2020, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
Architectuur centrum AORTA, Het Bartholomeus Gasthuis, Delta Wonen, Openbaar Belang, Deltion 
College. 

Projecten Zowel in opdracht als eigen initiatief.
Jouw zorg is mij een zorg, de (echt) scheidingsnavigatie, Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis, 
respijtzorg reframed, social design voor woningbouwcorporaties, is ook van jou, carehacks, broos, tot 
de kern, Happy Hall, Keicollectief (netwerk creatieve ondernemers Amersfoort) 

Docent bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten
* Docent materiaal beheersing, eerste en tweede jaars Grafisch Ontwerpen
* Docent letterzetten en typografie, eerste jaars Grafisch Ontwerpen
* Gastdocent Vooropleiding Grafisch Ontwerp

Winnaar Academieprijs Art & Design Zwolle
De jury over het werk van Willemieke van den Brink:

Het beeldende werk van Willemieke gaat volledig over betekenis hebben, betekenis geven en 
de ruimte daaromheen. [..] Identiteit opgebouwd in lagen, ruimtes of zones en daarmee kwam 
de vraag ‘wat laat jij van jezelf zien, wanneer en aan wie? 

Exposities
Multi disciplinaire expositie DrivingDutchDesign – Dutch Design Week
Expositie Tot de kern, museum Meermanno Den Haag
De dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden - Fotobiënale Apeldoorn
Jong talent, GR-ID Groningen
werkexpositie, Broos, galerie Het Langhuis Zwolle
State of the Arts, Stedelijk Museum Zwolle

CURRICULUM VITAE

Willemieke van den Brink - Gouwentak
echter ontwerp
 
willemieke@echterontwerp.nl 
www.echteronwerp.nl

www.linkedin.com/in/willemiekevandenbrink
twitter.com/willemiekebrink



mei 2018
mrt 2018
feb 2018
nov 2017
okt 2017

aug 2017
apr 2017
jan 2017
okt 2016
okt 2016
jun 2016
jun 2016
jan 2016
dec 2015
okt 2015
okt 2015
mrt 2014
sep 2013

aug 2009 – jul 2013
aug 2002 – mei 2008

dec 2014 – okt 2015
nov 2013 – dec 2013
aug 2011 – jan 2012

jul 2013
jul 2016

Presentaties /  lezingen
Deelsessie “versterken van de kracht van pleegouders met Happy Hall”
Slotpresentatie niets voor mij
Niets voor mij, feestelijke middag wijkcentrum ‘t Middelpunt
Dag van de dialoog Samenleven#MijeenZorg!?
Grotere tegenstellingen, naar een nieuw sociaal contract
Ontwerp sessie met stedenbouwkundigen “de gezonde stad”
Demo-day Garage2020 Pakhuis de Zwijger
Shared Space AORTA
Who Cares? Dutch Design Week 2016
Zwolle (A) live – talkshow
Congres Gezond Overijssel
Symposium Hedy D’anconaprijs
Club Cele – Burgerinitiatieven in de zorg (Jouw zorg is mij een Zorg)
Jouw zorg is mij een zorg voor wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties
Drivers Dutch design week 2015
Presentatie en Co-creatie Jouw zorg is mij een Zorg
Stedelijk museum Zwolle  lezing
Lunchlezing – Het Nieuwe Instituut

Opleiding
HBO, HBO Bachelor Grafisch Ontwerp ArtEZ Kunstacademie, Zwolle
HAVO NG – Natuur en Gezondheid Johannes Fontanus College, Barneveld

Cursussen
Driving Dutch Design BNO
Masterclass personal branding
Minor Tentoonstellingsontwerp

Overig
Ondernemer voor de belastingdienst
Inschrijving k.v.k. 

Wat is er allemaal 
al gedaan met 
betrekking tot dit 
onderwerp. 
Waar lijkt het mis te 
gaan? 
Welke gegevens 
horen daarbij? 

Ik dompel me onder 
in het onderwerp en 
maak met het eigen. 

Deze verhalen en 
elementen zet ik in 
een groter frame, 
waarin ze 
betekenisvol 
worden. 
Dit frame maak ik 
op maat tijdens het 
onderzoek / proces 
/ project. 

Wanneer een complex vraagstuk 
op mijn pad komt, 
begin ik eerst met een
uitgebreide documentstudie.

Daarbij maak ik steeds de vertaling naar beeld. 
Waardoor de bevindingen minder abstract worden en vooral voelbaar. 

Daarmee ontstaat er RUIMTE om het vraagstuk heen,
zodat je er omheen kunt lopen, het kunt vasthouden....

... en je het op een andere
manier kunt bekijken.

®
In die ruimte, ontstaan de beste ideeën, die ik 
vervolgens ontwerp en tastbaar maak. 

Ik maak werkende prototypes die ik samen met de 
doelgroep uitprobeer en verbeter. Zo komen we in 
co-creatie tot écht betekenisvolle nieuwe ontwerpen, 
die er niet alleen leuk uitzien, maar vooral werken en 
van de mensen zelf zijn. Deze prototypes maak ik 
niet helemaal af, zodat er ruimte blijft voor eigen 
aanvullingen en eigennaarsschap kan ontstaan. 

Als laatste vind ik het 
belangrijk om mijzelf weer uit 
het onderzoek / proces / 
vraagstuk te ontwerpen. 
Zodat het eindresultaat echt 
van de gebruikers zelf kan 
worden en echter ontwerp 
zich kan inzetten voor nieuwe 
vraagstukken. 

VRAAGSTUK

Werkwijze

Na de document studie 
begin ik bij de mensen om 
wie het gaat. 
Ik verzamel persoonlijke 
verhalen en doe empatisch 
onderzoek. 
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5

6 7

Graag in samenwerking met 
verschillende disciplines, 
ondernemers en bedrijven


