Ik ben Gera Uijterlinde, onderzoekend
ontwerper op een beeldende manier.

Als beeldend verbinder aan de HKU verdiep ik mij op een beeldende manier in de doelgroep en de
context van de opdrachtgever. Hiermee kom ik tot een passend advies of concept die de
opdrachtgever mee kan nemen in de plannen. Hiermee heb ik de tools in handen om de menselijke
leefomgeving te verbeteren, iets waar ik mij graag voor inzet.
Zo ben ik voor Jebber me gaan verdiepen om een oplossing te vinden voor de volgende
probleemstelling: hoe stimuleer je ontmoeting op gangniveau zonder een
gemeenschappelijke ruimte te realiseren?
Hierbij heb ik een passend concept bedacht en een uitwerking gemaakt voor het nieuwe
studentengebouw High Five dat Jebber ontwikkelt is op het Utrecht Science Park. Dit gebouw moet
naast dat het duurzaam is, ook slim aansluiten op de omgeving en de behoeftes van de bewoners.
Vaak zijn de gangen in hoogbouw saai, kleurloos, onpersoonlijk en kennen de buren elkaar amper.
Dit heeft als gevolg dat de studenten zich afzonderen en in hun eigen wereldje gaan leven.
Hierdoor ontstaat er veel eenzaamheid onder de studenten. Daarom wil Jebber, naast dat er
gemeenschappelijke voorzieningen in de plint gefaciliteerd worden, er ook ontmoeting op
gangniveau gestimuleerd wordt. Daarvoor heb ik het volgende concept bedacht:
“Vertragen voor ontmoeten. Hierbij gaat het om het combineren van verkeersruimte en
verblijfsruimte door middel van vertraging.”

Met dit concept "Vertragen voor ontmoeten” zullen studenten op een prettige en gezellige manier
meer kunnen genieten van hun studententijd.
Hoe heb je de stage bij Jebber ervaren?
Ik heb met veel plezier aan deze opdracht gewerkt. Vanuit Jebber heb ik goede begeleiding gehad
wat heel fijn werkte. Elke week een contactmoment met mijn begeleider Aline, die ook de tijd nam
om het project te bespreken zodat ik er veel input uit kon halen. Daarnaast had ik om de week een
meeting met het hele team, zodat ik ook echt het idee kreeg dat ik echt betrokken werd bij het
team. Het is een klein team, wat ik zelf heel fijn vind werken, omdat je zo iedereen ook bij naam
kent en er op kantoor een gezellige sfeer hangt. Het was een leerzame en vooral leuke tijd die ik
bij Jebber heb opgedaan!

