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Eerste ronde
1.

Opgave
Kern van de opgave
Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord
geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een
impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
De achterliggende gedachte is dat een stedelijke omgeving die goed is ingericht voor mensen die zorg
en ondersteuning nodig hebben een betere stad oplevert voor iedereen. Om een goed antwoord te
geven op deze vraag roepen de uitschrijvers ontwerpers en innovatieve denkers en doeners uit
andere sectoren op om samen te werken en gezamenlijk een inzending te doen en de ideeën bij
voorkeur te verbeelden aan de hand van één van de vier locaties.
De uitschrijvers koppelen de vraag over een andere inrichting van de woonomgeving aan de vraag
voor de veranderende zorg en hopen hiermee tot geïntegreerde en vernieuwende inzichten voor
beide opgaves te komen.
Aandachtspunten
Om deelnemers aan de prijsvraag op weg te helpen zijn drie thema’s uitgelicht waarmee zij hun
voordeel konden doen, zonder zich hierdoor te laten beperken:
 Nieuwe ideeën over integratie van zorg in de wijk
- Hoe richt je woonwijken zo in dat (toekomstige) ouderen en kwetsbare groepen er op een
aangename manier zelfstandig kunnen blijven wonen? Welke (ruimtelijke) ingrepen zijn er nodig?
- Hoe kunnen preventie en innovatieve zorg de kwaliteit van het leven in de wijk, zowel ruimtelijk
als sociaal, versterken?
- Welke mogelijkheden biedt technologische vernieuwing?
- Hoe blijft thuis ‘thuis’, ook als dat betekent dat je veel zorg aan huis ontvangt? Aandacht voor
vormgeving en organisatie van hulpmiddelen en voorzieningen.
- Hoe kan verbetering op het gebied van zorg en wonen ook bijdragen aan een duurzame
ontwikkeling van de wijk?
- Welke nieuwe financieringsarrangementen kunnen dit versnellen (bijv. social impact bonds)?
 Nieuwe ideeën over woonvormen en samenleven
- Hoe ziet samenleven er uit? Zijn er flexibele woontypologieën denkbaar die sociaal isolement van
bewoners kunnen tegen gaan en het contact tussen hen versterken?
- Maken verdichting of transformatie van leegstaand vastgoed andere vormen van samenwonen in
de wijken mogelijk?
- Welke vormen van organisatie en betrokkenheid van bewoners en gebruikers van de wijk zijn
nodig om de sociale cohesie te vergroten? Hoe dragen technologische en digitale innovaties hier
aan bij?
- Welke nieuwe impulsen levert dit alles op? Qua werkgelegenheid, culturele activiteit, sociale
ondernemingen e.d.?
 Nieuwe ideeën voor mobiliteit en inrichting openbare ruimte
- Hoe zorg je er voor dat alle bewoners zich veilig en aangenaam op straat kunnen begeven? Welke
eisen stelt dit aan de inrichting van de openbare ruimte?
- Hoe zou je de mobiliteit kunnen stimuleren? Welke, al dan niet verregaande, stedenbouwkundige
ingrepen zijn er nodig?
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Locatie en context
Voor de eerste ronde zijn vier locaties aangereikt waarop deelnemers hun visie konden baseren, en
waarvoor zij hun visie na eventuele selectie voor de tweede ronde konden uitwerken:
- Almere, Binnenring van Almere-Haven
- Groningen, Oosterparkwijk
- Rotterdam, Carnisse
- Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/Kluis
Het was denkbaar dat deelnemers een visie wilden inzenden waarvan zij vonden dat deze toepasbaar
was voor geen van deze vier wijken, of juist voor veel meer wijken in onze steden. In dat geval
konden deelnemers een inzending doen die niet gebonden was aan een concrete locatie, waarbij de
verbeelding evenwel onverminderd belangrijk was. Met een keuze voor deze categorie was het
vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. De jury kon besluiten om inzendingen
alsnog aan een locatie toe te kennen, of om de beste ideeën op een andere manier een vervolg te
geven.
Randvoorwaarden
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen heeft de
uitschrijver besloten geen randvoorwaarden mee te geven voor inzendingen in de eerste ronde.
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2.

Beoordeling

2.1

Technische toetsing
Voor de prijsvraag zijn 174 inzendingen ontvangen. De toetsing vond plaats in twee delen.
Op 14 maart 2017 in Amsterdam is getoetst of de inzendingen voldeden aan de voorwaarden met
betrekking tot de opgave, de indiening van de stukken en de administratieve voorwaarden. De eigen
verklaring is niet in de toetsing betrokken om de anonimiteit te waarborgen.
De technische toetsing is uitgevoerd door Rutger Oolbekkink (projectleider WHO CARES) m.m.v.
Coen Hermans en Cilly Jansen (secretaris van de jury) m.m.v. Bram Talman.
Kleine gebreken
Een aantal inzendingen bevatte kleine foutjes. Niet alle inzendingen waren volledig anoniem (ze
bevatten toch nog ergens een logo of een naam), sommige business canvasses waren onleesbaar
omdat er veel te lange teksten waren ingevoegd, sommige inzendingen leken betrekking te hebben
op een andere locatie dan waarvoor was ingeschreven, in enkele gevallen werd tweemaal dezelfde
pagina voor de visie ingezonden in plaats van twee verschillende pagina’s, sommige samenvattingen
waren te lang en een enkele inzending was onleesbaar door een technische fout. Aan de inzenders
van deze inzendingen is de gelegenheid geboden om deze kleine gebreken binnen twee werkdagen
te herstellen, tot 16 maart 17.00 uur. De inzenders hebben de gebreken hersteld.
Bij twee inzendingen, die bedoeld waren voor een andere locatie dan waarvoor was ingeschreven, is
de locatie gewijzigd: nr. ###.238 wordt ALM.238, ALM.152 wordt RDM.152.
Inzendingen SIT.201 en ALM.098 waren identieke inzendingen voor twee verschillende locaties. Het
team heeft besloten om de inzending voor Sittard terug te trekken en alleen voor Almere te gaan. Dit
betekent dat er één inzending voor Sittard afvalt.
Samenstelling teams
Zeven inzendingen zijn gedaan door teams zonder dat tenminste één professionele ontwerper in het
team is opgenomen. Dit was op grond van het reglement wel gevraagd met als toelichting dat de
ideeën uiteindelijk een ruimtelijke vertaling moeten krijgen. Van de deelnemers worden geen
bewijsstukken gevraagd om de professionaliteit van de ontwerper aan te tonen. Het reglement is,
met betrekking tot de opvatting van wat een professionele ontwerper kan zijn, breed opgevat; zo
doen er bijvoorbeeld ook systeemontwerpers mee.
Aan de uitschrijver is geadviseerd om de betreffende inzendingen (nrs. RDM.069, GRN.075, GRN.189,
SIT.027, SIT.065, ###.050 en ###.055) toe te laten tot de beoordeling. Het staat het de jury vrij om
aanbevelingen te doen voor versterking van deze teams in de tweede ronde, wanneer zij hen daartoe
zou selecteren.
Engelstalige inzendingen
Twee inzendingen waren volledig Engelstalig. Het reglement bepaalt dat een inzending in het
Nederlands is opgesteld. Aan de inzenders van deze inzendingen is, na overleg met de uitschrijver, de
(reglementaire) mogelijkheid geboden om binnen twee werkdagen het 'gebrek' te repareren, ofwel:
een vertaling in te dienen. Eén van deze inzenders heeft tijdig een vertaling aangeleverd; de ander
heeft dit niet gedaan. Hierdoor kan inzending SIT.190 niet worden toegelaten tot de beoordeling.
Inzendingen die op meer onderdelen niet aan voorwaarden voldoen
Eén inzending heeft, naast de business canvas, geen visie maar een link naar een filmpje op internet
ingestuurd dat een bestaand zorgconcept betreft; de inzending is niet anoniem. De inzender heeft
zelf aangegeven niet aan de eisen te voldoen, maar door inzending aandacht voor het concept te
willen vragen. Drie inzendingen in de categorie locatieloos hebben betrekking op bestaande
oplossingen voor een concrete situatie ergens in het land. De niet-anonieme inzenders hebben WHO
CARES herkend als een initiatief dat aansluit bij een lopend project waar zij zelf bij betrokken zijn. Zij
hebben uitgebreide documentatie voor een specifieke locatie geüpload, die zoveel meer is dan de
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gevraagde documentatie dat niet gesproken kan worden van inzendingen met een klein gebrek dat
zou kunnen worden hersteld.
Aan de uitschrijver is geadviseerd om de betreffende inzendingen (nrs. ###.038, ###.078, ###.116 en
###.132) niet toe te laten tot de beoordeling.
Resultaat van de technische toetsing
Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in beginsel
ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname.
Op grond van de toetsing wordt aan de uitschrijver voorgesteld om 168 inzendingen toe te laten tot
de inhoudelijke beoordeling door de jury. De uitschrijver beslist over eventuele uitsluiting gehoord
de jury.
Locaties

Registraties

Almere

45

Inzendingen
22%
38

52

38

22%

38
31

Rotterdam

Naar jury
38

Groningen

39

31

18%

Sittard-Geleen

37

30

17%

28

Locatieloos

49

37

21%

33

Totaal

222

174

100%

168

2.2

Inventarisatie
De uitschrijver heeft het projectteam gevraagd om de wijze waarop de inzendingen reageren op de
opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten te inventariseren. Het projectteam heeft
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om externe expertise te betrekken.
De inventarisatie heeft plaatsgevonden op 20 maart 2017 in Den Haag en werd uitgevoerd door het
projectteam, bestaande uit Milou Joosten (College van Rijksadviseurs), Simone Huijbregts, Marcel
van Heck (Atelier Rijksbouwmeester), Ingrid Doorten (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving),
Rutger Oolbekkink (projectleider WHO CARES) m.m.v. Coen Hermans; Cilly Jansen (secretaris van de
jury, Architectuur Lokaal) m.m.v. Bram Talman; extern deskundigen Carolien Ligtenberg (architect,
team Nederlandwordtanders) en Yvonne Witter (adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg).
De inventarisatie heeft plaatsgevonden in twee groepen en resulteerde in de formulering van
algemene indrukken en het categoriseren van de inzendingen.

2.3

Jury
De inzendingen zijn inhoudelijk beoordeeld door de jury. Doel van deze beoordeling was het
selecteren van maximaal vijf inzendingen per locatie (Almere, Groningen, Rotterdam en SittardGeleen) en het uitnodigen van de inzenders hiervan voor deelname aan de tweede ronde.
Hiernaast had de jury tot taak te besluiten over de inzendingen die zijn ingediend in de categorie
‘locatieloos’: visies, die volgens de inzenders toepasbaar zijn voor geen van de vier locaties of juist
voor veel meer wijken in de Nederlandse steden.
De jury bestond uit een kernjury van voorzitter en vijf leden, met daarbij per locatie twee leden uit
de domeinen ruimtelijk ontwerp en zorg.
Kernjury
- Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
- Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
- Gijsbert van Herk, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas
- Haroon Sheikh, researcher Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, denktank FreedomLab
- Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem
- Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven
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Juryleden locatie Almere, Binnenring van Almere-Haven
- Ellen van Acht, atelierleider Het Woningbouwatelier
- Nico van Duijn, gemeenteraadslid van Almere, vm. (eerste) huisarts van Almere-Haven
Juryleden locatie Groningen, Oosterparkwijk
- Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester gemeente Groningen
- Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
Juryleden locatie Rotterdam, Carnisse
- Mattijs van Ruijven, hoofdstedenbouwkundige gemeente Rotterdam
- René Erkelens, bewoner en fysiotherapeut in Rotterdam Charlois
Juryleden locatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/Kluis
- Ruud Guyt, wethouder wonen, duurzaamheid en sport van Sittard-Geleen
- Ben van Essen, bestuurslid ‘Nederland zorgt voor elkaar’, vm. strateeg Provincie Limburg
Secretaris van de jury was Cilly Jansen (Architectuur Lokaal, geen stemrecht).
2.4

Beoordelingscriteria
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij
geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria waren (in
willekeurige volgorde):
- de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk door het bieden
van vanzelfsprekende mogelijkheden tot interactie;
- de mate waarin sprake is van een positieve impact op wonen en leven voor alle inwoners;
- de mate waarin het idee sociaal stimulerend is en de eigen regie van bewoners bevordert;
- de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en, bij keuze voor één van
de vier wijken, de mate waarin het idee aansluit op de geschetste wijkportretten;
- de ruimtelijke kwaliteit;
- de realiteitswaarde;
- de mate waarin het idee een indruk geeft van de cross-sectorale benadering en de daarbij passende
samenstelling van het team.

2.5

Beoordelingsmethodiek
De beoordeling vond plaats in twee rondes op 5 april 2017 in Almere en Groningen en op 10 april in
Rotterdam en Sittard-Geleen. Bij de beoordeling waren tevens aanwezig Rutger Oolbekkink
(projectleider WHO CARES, INBO), Bram Talman (Architectuur Lokaal) en Coen Hermans (INBO).
Voorafgaand aan de beoordeling werden alle inzendingen toegestuurd aan de leden van de kernjury
(zowel digitaal als geprint); de lokale juryleden ontvingen de inzendingen voor de locatie waarvoor zij
aan de jury deelnamen plus de ‘locatieloze ’inzendingen. Het toetsingsrapport is aan alle
beoordelaars ter beschikking gesteld.
De juryleden hebben de inzendingen op grond van een integrale totaalbeoordeling individueel
bestudeerd. Voorafgaand aan de gezamenlijke beoordeling gaven zij hun voorkeur aan voor
maximaal zeven van de inzendingen per locatie.
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3.

Beoordeling Almere-Haven

3.1

Vooraf, excursie
De beoordeling vond plaats in de vm. kledingzaak Charles Vögele aan de Markt in Almere-Haven.
Deze leegstaande winkel zal in de tweede ronde van de prijsvraag dienen als pop-up atelier waar
teams kunnen werken. Tjeerd Herrema (wethouder) en Ellen van Acht lichtten de opgave in de
context van Almere-Haven toe aan de hand van kaartmateriaal en er werd een film bekeken waarin
bewoners van Almere-Haven een indruk geven van hun woonomgeving. Na een presentatie van Nico
van Duijn maakte de jury onder zijn begeleiding een wandeling door de buurt waarop de prijsvraag in
Almere betrekking heeft.

3.2

Toetsingsrapport
Voorafgaand aan de beoordeling stelde de jury het toetsingsrapport vast, op grond waarvan de
uitschrijver 168 inzendingen heeft toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling - waarvan 38 voor de
locatie Almere-Haven.
Geen van de juryleden heeft contact gehad met de inzenders over de prijsvraag; niemand was
bekend met de identiteit van de inzenders.
De jury constateerde dat er veel belangstelling was voor de prijsvraag: 174 teams van gemiddeld 4,5
personen, dus bijna 800 mensen, hebben zich over de opgave gebogen. De jury was blij met dit grote
aantal; kennelijk hebben de deelnemers het belang en de mogelijkheden van de opgave herkend.
De diversiteit aan deelnemers is groot; alleen al uit de zorg zijn mensen uit veertien verschillende
disciplines betrokken. Er zijn nieuwe, gevarieerde samenwerkingen ontstaan in de lijn zoals beoogd:
de teams bestonden uit onder meer architecten, stadsarchitecten, social designers,
zorgprofessionals, landschapsarchitecten en woningcorporaties. De jury constateert dat het is gelukt
om cross sectorale samenwerking te stimuleren. Er is grote waardering voor de inzet van alle
betrokkenen.

3.3

Algemene indrukken
Opgave
De jury besefte dat een moeilijke vraag is gesteld. Hervormen van de zorg is al ingewikkeld en in de
prijsvraag is deze vraag nog eens gekoppeld aan de fysieke vernieuwing van een wijk. Veel mensen
hebben geworsteld met de complexiteit van de opgave. Integraliteit lukt in de ene visie beter dan de
andere. De meeste deelnemers doen hiertoe een goede poging maar niet iedereen is erin geslaagd
om te komen tot een samenhangende visie. De jury is zich ervan bewust dat in deze eerste ronde nog
niet is gevraagd om plannen maar om ideeën. De jury heeft aan de hand van de beoordelingscriteria
dan ook gezocht naar ideeën die de potentie hebben om in de volgende fase te worden
doorontwikkeld tot een volwaardig plan.
Visies
De visies geven blijk van grote diversiteit. De kwaliteitsverschillen in woord, beeld en
uitwerkingsniveau zijn groot. Sommige inzenders hebben erg veel tekst nodig. Een aantal
inzendingen biedt een integrale visie; een beeld van een mogelijke praktische uitwerking is niet altijd
duidelijk. Andere visies zijn juist heel pragmatisch. Ook zijn er veel voorstellen voor een procesmatige
aanpak of een methodiek, die niet verder gaat dan het beschrijven van de aanpak.
Het valt op dat een aanzienlijk aantal teams er niet goed in slaagt om de essentie van de visie te
omschrijven en daarbij aan te geven wat nodig is, wie dat betaalt, hoe het proces wordt aangepakt
en wat de eerste stappen zijn die daarvoor moeten worden gezet. In algemene zin is aandacht voor
betaalbaarheid en financiering beperkt, wat in deze eerste ideeënronde nog geen groot bezwaar is,
maar waarvoor in de tweede ronde nadrukkelijk aandacht gevraagd zal worden.
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Op het gebied van zorg en zorgconcepten lopen de visies sterk uiteen. Er worden geen echt nieuwe
perspectieven geboden, er wordt vooral aansluiting gezocht bij min of meer bekende inzichten.
Sommige visies getuigen van een goed begrip van de problematiek. Deze visies zijn meestal
ingediend door teams waarin mensen vanuit de zorg betrokken zijn.
De focus ligt sterk op ouderen die nog voor zichzelf kunnen zorgen en er is nauwelijks aandacht voor
andere groepen dan ouderen, zoals jonge mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of
mensen met een zware zorgvraag. Het woonzorgcentrum De Overloop, het omringende gebied met
veel lege ruimte en vele seniorenwoningen eromheen is nagenoeg niet betrokken in de inzendingen.
Het merendeel van de voorstellen is sterk gericht op langer thuis wonen en een lichte zorgvraag; bij
voorstellen voor langer thuis wonen vraagt een aantal van de visies om aanscherping. In veel
inzendingen ligt meer nadruk op stedenbouwkundige en fysieke oplossingen dan op zorg.
Veel visies bevatten voorstellen om de sociale cohesie te versterken. Daarbij worden opvallend vaak
middelen zoals moestuintjes ingezet. De gedachte hierachter lijkt te zijn dat alles wel goedkomt als er
veel samen kan worden gedaan, maar de jury heeft sterke twijfels of sociale energie zo eenvoudig
kan worden geregeld.
3.4

Beoordeling van de inzendingen
Eerste ronde
In de eerste ronde worden 21 visies doorgenomen waarvoor geen van de juryleden een voorkeur had
uitgesproken. Deze visies geven, op zichzelf en in vergelijking met de andere inzendingen, geen
overtuigend antwoord op de opgave; ze blijven tamelijk algemeen, overstijgen de procesbeschrijving
niet voldoende en/of slagen er niet voldoende in om de aanzetten die zijn gedaan, gericht uit te
werken. Geen van deze visies wordt geselecteerd voor de shortlist.
Tweede ronde
In de tweede ronde worden zes visies besproken die door één of twee juryleden zijn voorgedragen.
ALM.008 Almere-Haven 'PRACHTDORP'
De visie is ingezonden door een breed team en heeft betrekking op het gehele stadsdeel inclusief de
kuststrook. Er is echt naar de zorg gekeken. Het Odensehuis voor dementerenden, dat een voorbeeld
is in de zorg, is meegenomen als onderdeel van de wijk en er is aandacht voor verbindingen die
wegvallen. Het is jammer dat het winkelcentrum niet is betrokken. Er worden veel kleine, integrale
en realistische stappen voorgesteld waarmee wordt aangesloten op aanwezige potenties in het
gebied en waardoor Almere-Haven aantrekkelijker kan worden. Het wat wollige taalgebruik draagt
niet bij aan een goed inzicht in de visie en het beeld is niet sterk. De visie wordt aangehouden.
ALM.041 Almere Haven All Inclusive
Eén van de weinige visies die is gericht op zowel jongeren als ouderen. Een duurzaam perspectief
wordt gekoppeld aan intensieve zorg. De uitwerking van de uitgangspunten blijft algemeen.
ALM.063 Wij(k) Deal
De visie is integraal en reikt verschillende richtingen aan voor goede ideeën. Er is veel aandacht voor
het zoeken naar verbindingen en de visie getuigt daarbij van een zekere precisie. De
procesbeschrijving is uitgewerkt terwijl keuzes in de uitwerking van het idee en innovatie daarbij
achterblijven. De teamsamenstelling is interessant.
ALM.085 COMMUNITY LANES
De visie vraagt aandacht voor vereenzaming en voor de publieke ruimte. De visie is niet uitgesproken
onderscheidend.
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ALM.097 WHO CARES? – De Havenaren
De inzenders zijn op zoek gegaan naar het verder versterken van positieve ontwikkelingen die al
aanwezig zijn in de wijk. Deze benadering wordt door de jury erg gewaardeerd. De visie draait om
het versterken van de identiteit in de wijk door kleine interventies. Het uitwerkingsniveau is beperkt.
ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
Er wordt een voorbeeldig proces voorgesteld, samen met stakeholders. Procesinnovatie is vaak
belangrijker dan techniek of ruimtelijke innovatie, maar behoeft wel een duidelijke richting. Daarin
vraag de visie om aanscherping en er zijn vragen over de uitwerking. De integrale samenstelling van
het team geeft vertrouwen.
Derde ronde
In de derde ronde worden negen visies besproken die door drie tot zeven juryleden zijn
voorgedragen.
ALM.049 Koppelknopen
Deze visie is geconcentreerd op de beperkte actieradius van senioren, waarbij is nagedacht over
aanleidingen voor activiteiten waardoor zij de deur uitgaan en spontane contacten kunnen maken.
Het idee kan bijdragen aan gezelligheid in de wijk. Er is sympathie voor de uitgangspunten van
gemeenschappelijkheid die moeten resulteren in een ander gebruik van de publieke ruimte; dat is
een moeilijke opgave en die kan ook misgaan. Er is twijfel over de vele aannames voor
gedragsverandering.
ALM.074 Care to share
De ‘omkering’ van het binnen- en buitenterrein van de hofjes is een interessant idee, dat ook in
andere inzendingen wordt voorgesteld. In deze visie is echt naar de plek gekeken. Er worden geen
dure voorzieningen in de wijk gemaakt: deze worden naar de ouderen toe gebracht. Het voorstel
draagt niet bij aan zorg en zorgverlening maar brengt doelgroep en zorg dichter bij elkaar.
De visie wordt aangehouden ter vergelijking met andere visies op hofjes.
ALM.081 Bindrr, lokaal sociaal ondernemerschap
Goede analyse van maatschappelijke trends die is uitgewerkt in een koppeling van techniek aan
ruimte. Er is discussie over de inzet van de juiste apps in de context van de zorg bij complexe sociale
problemen. De jury twijfelt over de vraag of dit soort apps wellicht goed werkt vanuit het aanbod,
maar minder vanuit de vraag van kwetsbare hulpbehoevenden die behoefte hebben aan menselijk
contact. Deze inzending komt het dichtste bij het idee voor digitalisering van persoonlijke profielen in
zorgdiensten. Enkele juryleden vinden het idee inspirerend maar over het geheel genomen ook
tamelijk eenzijdig.
ALM.092 Klavertje 4 Almere Haven
Een hofje dat binnenste buiten wordt gekeerd en waarbij de schuttingen worden weggehaald. De
jury vindt het jammer dat het voorstel ‘van bovenaf’ wordt ingestoken, terwijl juist een visie zoals
deze vraagt om betrokkenheid van bewoners om samen tot een plan te komen. De visie heeft meer
te maken met sociale cohesie dan met zorg. Er zijn andere ideeën waarbij de hofjes worden
omgekeerd die de jury sterker vindt.
ALM.106 Verleid(t) tot beweging
De visie transformeert een hofje en integreert daarbij een blokje met zorgunits in de wijk. Het
doorzetten van het idee in de architectuur, met een blinde kopse gevel versus een aanzicht met een
adres spreekt aan: dat biedt identiteit. De intensieve zorg is goed ingebed en mensen kunnen in hun
bestaande netwerk blijven.
Over het organiseren van de voorgestelde voorzieningen in de wijk en de vraag of de prijsvraag nodig
is voor een oplossing die een corporatie in principe zo kan realiseren, ontstaat discussie. Er zijn
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vragen over eigendom, haalbaarheid en betaalbaarheid in vergelijking met de kosten van sloop en
nieuwbouw. Dit voorstel vraagt om systeemveranderingen in het rijksbeleid met betrekking tot
bijvoorbeeld financiering van woningaanpassing, optoppen en hypotheken van ouderen. Enkele
juryleden vinden dergelijke veranderingen nodig, maar het mogelijk maken van dit soort oplossingen
vereist de inzet van alle betrokkenen bij de prijsvraag. De visie wordt aangehouden ter vergelijking
met andere visies op hofjes.
ALM.125 ZorecAs
Deze deelnemers hebben verder gekeken en leggen met een nieuwe centrale as een verbinding naar
buiten de wijk, als in een Frans plan - naar het Floriadeterrein, het Weerwater en het centrum van
Almere. Het is een gedurfde en kloeke ingreep die aansprekende elementen bevat met het oog op de
toekomst. Het idee getuigt ook van humor met de rechte lijn door de bloemkoolwijk. Over het geheel
genomen is niet duidelijk welke problemen met dit plan worden opgelost. De realiteitszin is beperkt
en raakt vooral aan andere Almeerse ontwikkelingen dan aan die van zorg in de wijk.
ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
Aan dit hofjesconcept ligt een serieuze en grondige analyse ten grondslag. Vanuit algemene principes
over het functioneren van hofjes is gefocust op transformatie met hardware en software. Daarbij zijn
goede ervaringen die elders zijn opgedaan betrokken. De visie wordt aangehouden ter vergelijking
met andere visies op hofjes.
ALM.208 Delen maakt Rijk - Slimme woningsplitsing als impuls
Voorgesteld wordt het splitsen van woningen waarna de woningen worden verkleind; de
transformatie wordt betaald uit verhoging van de huur. Dat kan van een sociale wijk een duurdere
wijk maken. Los hiervan is sympathie voor de gedachte ‘van meer naar beter’. Dit idee bestaat ook
elders in Nederland, maar hiervan zijn bij de jury geen gerealiseerde voorbeelden bekend. Wellicht
biedt dit voorstel perspectief bij grote historische panden, echter vanwege de lage WOZ-waarde in
Almere-Haven biedt het hier geen betaalbaar alternatief ten opzichte van sloop-nieuwbouw. Het
voorstel is niet voldoende specifiek.
ALM.238 Het rijtjeshuis past de zorg
De visie mixt wonen en zorg waarbij een hofje wordt omgekeerd. Het voorstel bevat veel ideeën voor
logistiek, voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes. Gedeeltelijk is ook wel sprake van
wensdenken. Het is duidelijk hoe alles werkt en wat de kosten zijn, maar het is niet helder hoe het
idee bij de consument wordt gebracht. De brede teamsamenstelling wordt gewaardeerd. De visie
wordt aangehouden ter vergelijking met andere visies op hofjes.
Vierde ronde
In de vierde ronde worden de laatste twee visies besproken; deze visies zijn voorgedragen door
zeven van de acht juryleden.
ALM.142 De wendbare buurt
De visie beschrijft een idealistisch proces van zelforganisatie met robotica en sensoren in huis. Het
maken van een midden in de wijk resulteert in een soort logica. Er is twijfel of de ambities realistisch
zijn en of het voorgestelde idee zal werken in een wijk waarin mensen bijna kopje onder gaan.
Anderzijds wordt gebouwd aan een toolkit voor de toekomst, ruimtelijk en financieel; dat is een
langdurig proces. Het idee over levensloop door de wijk is positief, evenals het betrekken van alle
partijen. Na discussie over de visie overweegt de twijfel in de jury.
ALM.191 The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
Het voorstel bevat alle aspecten van de opgave. Vrijwilligerswerk is in deze visie geen morele
overtuiging maar een realistisch verdienmodel. Dat noemt de jury een uitstekend idee: voor wat
hoort wat. Het voorstel is gericht op mensen uit allerlei inkomenscategorieën en er zitten bewezen
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concepten bij. Het team is wat eenzijdig samengesteld. De visie wordt geselecteerd voor de tweede
ronde.
Vijfde ronde, definitieve selectie
In de vijfde ronde vergelijkt de jury vier aangehouden visies die betrekking hebben op hofjes, waarbij
de inzendingen ALM.074 en ALM.106 afvallen ten opzichte van de beide andere inzendingen, die
volgens de jury een aantal interessanter aspecten bevatten.
 ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes wordt geselecteerd op basis van de sterke
analyse en het concept van wederkerigheid. Het plan is in balans, het concept is concreet, gericht
en flexibel en zet aan tot het leggen van verbindingen in de wijk door zorgprofessionals.
 ALM.238 Het rijtjeshuis past de zorg is een goede, integrale visie met niet teveel pretenties,
aandacht voor participatie en cohesie, en met een sterk en breed samengesteld team.
Tenslotte worden de twee overige aangehouden visies:
 ALM.008 Almere-Haven 'PRACHTDORP'
 ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
op verzoek van enkele juryleden nog eens vergeleken met vier visies die reeds waren afgevallen:
 ALM.049 Koppelknopen
 ALM.081 Bindrr, lokaal sociaal ondernemerschap
 ALM.097 WHO CARES? – De Havenaren
 ALM.142 De wendbare buurt
Bij deze discussie wordt overwogen of en zo ja op welke manier denkbaar is dat sterke punten uit de
laatstgenoemde vier visies gekoppeld kunnen worden aan de twee eerstgenoemde, bijvoorbeeld in
de vorm van advisering. Van deze gedachte wordt uiteindelijk unaniem afgezien.
Wel zal mogelijk worden gemaakt dat teams via de matchingsite WHO CARES, gericht oproepen
kunnen doen voor aanvulling van hun team.
3.5

Resultaat van de beoordeling
Voor uitwerking in de tweede ronde selecteert de jury de volgende inzendingen:
 ALM.008 Almere-Haven 'PRACHTDORP'
 ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven ingezonden door:
 ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
 ALM.191 The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Have
 ALM.238 Het rijtjeshuis past de zorg
Het verloop van de beoordeling met een overzicht waarin het besluit over elk van de inzendingen is
genomen is opgenomen in bijlage 2.

3.6

Aanbevelingen
Tenslotte heeft de jury zowel algemene als individuele aanbevelingen gedaan voor uitwerking van de
inzendingen in de tweede ronde. Daarna heeft de jury de anonimiteit opgeheven en de namen van
de geselecteerde deelnemers bekendgemaakt.
Een overzicht met de namen van alle deelnemers is opgenomen in bijlage 7.
Algemene aanbevelingen
 Breng scherpte aan in de uitwerking van de visie tot een plan. Doseer de ingrepen, breng
prioriteiten en fasering aan.
 Kijk breder naar de wijk en wat daarin aanwezig is. Het hoeft niet altijd te gaan om het sleutelen
aan woningen. Zijn er toevoegingen mogelijk in de wijk?
 Geef in een concreet business plan de essentie van het voorstel aan, geef aandacht aan de aanpak
van het proces en de eerste stappen die daarvoor moeten worden gezet, aan betaalbaarheid en
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financiering, maak duidelijk welke investeringen nodig zijn, wie wat betaalt tegenover wie
financieel voordeel heeft en hoe dat op te lossen.
 Denk na over andere doelgroepen en zwaardere zorg.
 Besteed aandacht aan de mogelijkheden van zorgtechnologie.
Individuele aanbevelingen
ALM.008 Almere-Haven 'PRACHTDORP'
 Werk de visie heel concreet uit, maak helder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en breng
fasering aan.
 Focus op prioriteiten met inachtneming van de koppeling met het zorgcentrum, waarin de kracht
van het plan schuilt.
 Versterk de ruimtelijke kwaliteit in de uitwerking, toon wat fysiek te zien zal zijn en versterk het
team daartoe.
De visie is ingezonden door:
Gerard Jan Hellinga
Community Planning, stedenbouwkundige ISMaatwerk bv
Willeke Oxener
Zorg manager Zorggroep Almere
Antje de Groot
Directeur bouwbedrijf Trebbe bouw/ontwikkeling
Harry Mars
ISMaatwerk bestuurskundige
Anke van Beckhoven Praktijkbouwer in sociaal domein 7 Zebra’s
Caro van Dijk
Architect Caro van Dijk architectuur
Hetty Welschen
Bestuurder; samenwerken en veranderen Welschen e.a.
ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
 Maak duidelijk waarom de visie specifiek is voor Almere en spits de uitwerking daarop toe.
 Scherp helder gemotiveerd aan wat er in het vervolg gaat gebeuren en wat daarbij de eerste
stappen zijn.
 Maak duidelijk wat reeds beschikbaar is in relatie tot de vier pijlers.
De visie is ingezonden door:
Berci Florian
RO management & advies DeVRBLDNG BV
Jan Poolen
Architectuur en stedenbouw ZEEP architects and urban designers
Jolanda Cavalini
Gezondheidszorg Zorggroep Almere
Onno Bremmers
Zorghuisvesting Woonzorg Nederland
Sytse Dugour
Innovatieve zorgtechnologie Cinnovate
Jet Brinker
Welzijn De Schoor
ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
 Verbreed direct het team met zorgpartijen.
 Zorg dat de generieke visie gericht wordt uitgewerkt voor de locatie en maak daarbij heldere
keuzes.
 Toon daarbij concreet aan dat het concept waarop de visie is gebaseerd, ook werkt voor ouderen.
 Ga te rade bij zorginstellingen over de vraag hoe bewoners uit de wijk op de beste manier kunnen
worden betrokken.
De visie is ingezonden door:
Peter van Assche
Architectuur bureau SLA
Kirsten Hannema
Publicist Kirsten Hannema
Renet Korthals Altes Openbare ruimte Make Space 4 Play
Bart Lammers
Ontwikkelaar en projectleider Stadswijkstudies
13

ALM.191 The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
 Verbreed het team.
 Geef prioriteiten aan en maak keuzes.
De visie is ingezonden door:
Maarten van Tuijl
architectuur temp.architecture
Jasper Klapwijk
zorg Kantelingen
Tom Bergevoet
architectuur temp.architecture
Dominykas Savickas
architectuur temp.architecture
ALM.238 Het rijtjeshuis past de zorg
 Vergeet de zwaardere doelgroep van kwetsbare mensen niet, of beargumenteer waarom zij niet
in het plan worden betrokken.
 Laat zien hoe de drie groepen waarin onderscheid wordt gemaakt een plaats krijgen in de
uitwerking.
 Maak realistisch onderscheid tussen verzorging en begeleiding conform zorgindicaties.
 Leun niet te zwaar op één groot bedrijf.
De visie is ingezonden door:
Nils Molen
architectenbureau TEKTON architekten
Bert Tjhie
architectenbureau TEKTON architekten
Marco Meerdink
zorgsector - zorgbestuurder (oud) Associate Partner BeBright
Gerard Alferink
zorgsector - projectleider huisvesting Triade
Hester Hulsbos
zorgsector - manager huisvesting Triade
Annemarie de Lange zorgsector - beleidsadviseur Triade
Simon Dragt
zorgmakelaar zorgsector Triade
Jos Buskermolen
woningcorporatie
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4.

Beoordeling Groningen-Oosterparkwijk

4.1.

Vooraf, excursie
De beoordeling vond, in aansluiting op de beoordeling in Almere, plaats op 5 april 2017 in Toentje
aan de Struisvogelstraat in de Oosterparkwijk. Bert Horst gaf met Hannah Riem (gemeente
Groningen) een toelichting op de locatie, gevolgd door een excursie per fiets door de Oosterparkwijk.

4.2

Toetsingsrapport
Voorafgaand aan de beoordeling stelden ook de Groninger juryleden het toetsingsrapport vast. Voor
de locatie Groningen werden 31 inzendingen beoordeeld. Geen van de juryleden heeft contact gehad
met de inzenders over de prijsvraag; niemand was bekend met de identiteit van de inzenders.

4.3

Algemene indrukken
De Groninger juryleden noemen de kwaliteit van de inzendingen wisselend. Het aantal betere visies
voor de Oosterparkwijk is verhoudingsgewijs groot te noemen. Opvallend in negatieve zin is de grote
spanning die wordt opgeroepen door inzendingen waarin gepleit wordt voor het ‘teruggeven’ van de
wijk aan de bewoners alsof de wijk niet al van hen zou zijn; opvallend in positieve zin is de sterke
concreetheid van een aantal inzendingen die bij wijze van spreken morgen kunnen worden
uitgevoerd.
Het woord studenten kwam (te) weinig voor in de visies. Het zou in Groningen niet alleen om een
age friendly environment hoeven te gaan maar juist ook om het bevorderen van verbinding en
solidariteit tussen generaties.
De juryvoorzitter vat de indrukken samen die in Almere werden uitgesproken: veel inzendingen zijn
gericht op lichte zorg en weinig op vernieuwing (van zorgsystemen). Relatief veel inzendingen
bevatten groentetuintjes. Veel inzendingen zijn enigszins naïef in de verwachting dat wanneer alles
gezamenlijk wordt gedaan, collectiviteit als vanzelfsprekend zal ontstaan. De vraagstelling van de
prijsvraag is niet eenvoudig. Gezocht wordt naar vernieuwende krachten, waarbij nagedacht is over
realiteit, realiseerbaarheid en financiering.
Ook al zijn er nog geen financiële systemen voor ideeën die de bestaande systemen veranderen,
daarover kan wel worden nagedacht. De jury heeft veel vrijheden. Wanneer zij constateert dat visies
elkaar aanvullen, kan worden bezien of en welke mogelijkheden er zijn voor complementariteit.

4.4

Beoordeling van de inzendingen
Eerste ronde
In de eerste ronde worden vijftien visies doorgenomen waarvoor geen van de juryleden een
voorkeur had uitgesproken. Deze visies zijn te algemeen of betreffen één idee dat beperkt, acontextueel of niet locatie specifiek is uitgewerkt, dan wel waarbij co-creatie wordt voorgesteld.
Geen van deze visies wordt geselecteerd voor de shortlist.
Tweede ronde
In de tweede ronde worden zeven visies besproken die door één of twee juryleden zijn
voorgedragen.
GRN.011 Gezondheid is meer zorg alleen!
Hele duidelijke visie op gezondheid, meer dan zorg alleen, mooi uitgeschreven en met veel aandacht
voor verborgen problemen (tussengeneratie, mensen die in armoede leven en niet veel naar buiten
komen). Geprobeerd wordt om verschillende functies in de wijk te integreren waardoor artsen,
psychologen en welzijnswerkers preventiever kunnen werken. De inzending mist een ruimtelijke
vertaling en er worden geen vernieuwende inzichten geboden.
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GRN.062 ONS-project (Oosterparkwijk, Nieuw & Samensturend)
Een goede en leuke analyse van wat al in de wijk is gedaan en een goede procesbeschrijving, echter
een ruimtelijke vertaling blijft achter. Er wordt een verschil gemaakt tussen leef- en systeemwereld
dat niet aanspreekt.
GRN.088 Buurtschap Blue Blocks
Een van de weinige visies die gaat over nieuwe woonconcepten en zich niet beperkt tot de bekende
hofjes- en rijtjeswoningen. Niet duidelijk is in welke behoefte wordt voorzien en in hoeverre het idee
is toegespitst op de locatie. Het is een leuk maar kwetsbaar idee, dat op kleine schaal wel voorkomt
bij groepen vrienden - of juist op heel grote schaal. Echter in een wijk waar doorschuiven makkelijker
is loopt een dergelijk systeem vast. De samenstelling van het team is interessant. De inzending wordt
aangehouden.
GRN.102 Wijk der Vergankelijkheid
In deze visie wordt de opgave vanuit een geheel ander, interessant perspectief bezien.
Vergankelijkheid terug in de wijk is een sterk en bijzonder idee: in plaats van het Zwitserlevengevoel
een poëtische lieu de mémoire, waarin vergaan en herdenken worden teruggebracht in de
woonomgeving. In de Oosterparkwijk met alle groene en parkzones zou dit goed uitvoerbaar zijn.
Crematoria en begraafplaatsen dichtbij is een mooi idee, maar in de context van de prijsvraag wel
een oneliner. De inzending wordt aangehouden.
GRN.122 De Verwoven Wijk: vanuit menselijkheid volgt natuurlijke zorg
De beschrijving van het proces dat begint met ontmoetingen, van waar uit dingen worden gecreëerd,
is raak getypeerd - ook al spreken de formuleringen niet iedereen aan. Geprobeerd wordt een
ontwikkeling op gang te brengen door aanleidingen te bieden via kleine, concrete ingrepen die die
buurt inhoud geven. Er is sympathie voor deze visie maar de vraag is of hiervoor een prijsvraag nodig
is en of er investeerders te vinden zullen zijn; het idee is niet uniek en niet heel sterk uitgewerkt.
GRN.147 SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY
Deze visie is verfrissend omdat de inzenders hebben nagedacht over nieuwe vormen van zorg in de
wijk zonder te vervallen in institutioneel denken. Woorden als zorg worden niet gebruikt en je ziet
geen verpleeghuis. De hoop wordt uitgesproken dat de visie afkomstig is van een goede en serieuze
partij. Omdat het voorstel zich in ruimtelijke zin afkeert van de wijk is de vraag welke uitstraling het
op de wijk als geheel zal hebben. Ook is er twijfel over zo’n exclusief concept op een van de mooiste,
nog te ontwikkelen locaties, hoewel er wel aandacht is voor de kwaliteit van het publieke domein
gekoppeld aan hospitality. De visie staat een grootse ingreep voor waardoor de wijk een totaal
andere betekenis krijgt en onderscheidt zich daarmee sterk van de vele stapsgewijze ideeën. Om
inzicht te krijgen in het effect op de delen van de wijk die niet worden aangepakt moet bij wijze van
spreken nog eens worden uitgezoomd. De inzending wordt aangehouden.
GRN.185 Oosterparkwijk - de eerste 'Volksgezondwijk'
Een integrale visie waarin veel collectieve arrangementen worden voorgesteld om de hele wijk zorg
proof te maken. De titel ‘Volksgezondwijk’ spreekt aan. Aan deze visie ligt een goede analyse ten
grondslag waarin aandacht is voor de betrokkenheid van meerdere generaties. De uitwerking is
minder sterk en er zijn vragen over de haalbaarheid. Er is waardering voor hoe je hier de levensloop
kunt kiezen. De inzending wordt aangehouden.
Derde ronde
In de derde ronde worden vijf visies besproken die door vier of vijf juryleden zijn voorgedragen.
GRN.031 Haart Veur Oosterpaarkwiek
Een sterk stedenbouwkundige visie waardoor een interessante samenhang in de wijk gebracht wordt
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die er nu niet of in ieder geval minder is. Er is aarzeling of de visie is gebaseerd op meer dan losse
constateringen en of het voorstel kan worden waargemaakt. De relatie met zorg is niet duidelijk.
GRN.066 Oosterpark: De NetwerkBuurt
Een concreet en eenvoudig concept voor de openbare ruimte dat relatief simpel kan worden
gerealiseerd. Er is sympathie voor verschillende onderdelen van het idee, zoals het adopteren van
een buurtbank in combinatie met de wandelpaden. Dergelijke voorstellen dragen bij aan het
bevorderen van cohesie in de straat. Het idee is niet nieuw en niet specifiek voor de Oosterparkwijk.
De jury raadt uitvoering aan, zonder dat hiervoor een prijsvraag als deze nodig is.
GRN.115 Hebben wij een probleem? Geef ons de wijk terug!
Het concept en de uitwerking van deze inzending zijn erg sterk en er wordt gedacht vanuit de
bewoners. De hypothesen worden niet omgezet in een oplossing die recht doet aan het motto van
de inzending; de oplossing wordt overgelaten aan onderwijsinstellingen. Deze paradox roept twijfel
op over realisatiekracht van de benadering.
GRN.182 GEBORGEN THUIS
Goed uitgewerkte integrale visie waarbij het UMCG wordt betrokken. Een maakbaar idee waaruit
een kracht spreekt die past bij de Oosterparkwijk. Deskundigheid uit de zorg wordt gemist in het
team. De visie op wonen en de gekozen voorbeelden staan wat ver af van de praktijk en vraagt
aanzienlijke investeringen. De typologie is interessant. De inzending wordt aangehouden.
GRN.223 zorgSAAM Oosterparkwijk
Een toekomstvisie die tot de verbeelding spreekt. De koppeling van ruimtelijke ontwikkelingen aan
de toekomst van de auto in een fietsstad als Groningen roept discussie op. De inzenders hebben
gekeken naar trends en er wordt geanticipeerd op de lange termijn. De jury twijfelt over het effect
van de stedenbouwkundige voorstellen op de belangrijkste kwaliteiten van de wijk. Het plan bevat
mooie elementen, echter de zorgvoorstellen overtuigen onvoldoende. In de praktijk is het moeilijk
om kleinschalige eenheden zoals voorgesteld, bezet te houden op een rendabele manier. De jury is
niet overtuigd dat het voorstel iets nieuws oplevert voor zorg in de wijk.
Vierde ronde
In de vierde ronde worden de laatste vier visies besproken; deze visies zijn voorgedragen door zeven
tot acht juryleden.
GRN.083 Michi Noeki - verbinden en verblijven
Sympathiek en strategisch voorstel voor kleine ingrepen die moeten leiden tot grote resultaten.
Enerzijds is er aarzeling over de vraag of de ingegrepen, ook op termijn, effectief zullen zijn;
anderzijds verschaffen ze senioren een aanleiding om de deur uit te gaan door functionele
koppelingen - met name koppelingen aan diensten. Het team heeft een interessante diversiteit, de
betrokkenheid bij de wijk lijkt wat beperkt. De inzending wordt voorlopig geselecteerd.
GRN.084 Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
Stevige diagnose van een breed team dat enthousiasme oproept. Er wordt voortgebouwd op wat
aantoonbaar goed werkt. Reeds aanwezige initiatieven in de wijk worden verbonden via voedsel; de
bestaande foodhub wordt geïntegreerd in de wijk. Voedsel wordt niet alleen functioneel maar ook
sociaal gepositioneerd. De indruk wordt gewekt dat de inzenders de wijk goed kennen. De inzending
wordt voorlopig geselecteerd.
GRN.086 Care2Share – Oosterparkwijk
Zorgvuldig opgezet idee met een zekere precisie die vrij uitzonderlijk is. De hele wijk wordt opgepakt
en er is heel precies gekeken naar waar mogelijk iets verbeterd kan worden. Het team is wel een
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beetje dun, er is een buurtbewoner bij betrokken maar de zorg behoeft versterking. De inzending
wordt voorlopig geselecteerd.
GRN.109 VERBONDEN
Deze inzending is als enige door alle juryleden voorgedragen. Een interessante visie waarbij de
structuur van de wijk begrijpelijk blijft. Allerlei interessante aspecten uit andere inzendingen zitten
hier allemaal in. De visie op zorg is realistisch; de vinger wordt in helder, niet hoogdravend
taalgebruik op de zere plek gelegd door een breed samengesteld team. Of het plan financieel
haalbaar is en of er een investeerder te vinden is een vraag voor de uitwerking. De inzending wordt
geselecteerd.
Vijfde ronde, definitieve selectie
In de vijfde ronde vergelijkt de jury de drie voorlopig geselecteerde inzendingen GRN.083, GRN.084
en GRN.086 met de vijf aangehouden visies GRN.088, GRN.102, GRN.147, GRN.182 en GRN.185.
Daarbij streeft zij naar een brede variatie aan ideeën die lopen van een grootschalige aanpak tot
fijnmazige ingrepen in de wijk. Bij deze afweging vallen de inzendingen GRN.088, GRN.182 en
GRN.185 af omdat deze inzendingen beloftes bevatten die door de andere inzendingen sterker
worden ingevuld.
4.5

Resultaat van de beoordeling
Voor uitwerking in de tweede ronde selecteert de jury de volgende inzendingen:
 GRN.083 Michi Noeki - verbinden en verblijven
 GRN.084 Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
 GRN.086 Care2Share - Oosterparkwijk
 GRN.109 VERBONDEN
 GRN.147 SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY
Hiernaast besluit de jury een eervolle vermelding toe te kennen aan de inzending:
 GRN.102 Wijk der Vergankelijkheid.
Het verloop van de beoordeling met een overzicht waarin het besluit over elk van de inzendingen is
genomen is opgenomen in bijlage 3.

4.6

Aanbevelingen
Tenslotte heeft de jury zowel algemene als individuele aanbevelingen gedaan voor uitwerking van de
inzendingen in de tweede ronde. Daarna heeft de jury de anonimiteit opgeheven en de namen van
de geselecteerde deelnemers bekendgemaakt.
Een overzicht met de namen van alle deelnemers is opgenomen in bijlage 7.
Algemene aanbevelingen, in aanvulling op de aanbevelingen uit Almere:
 Geef aandacht aan duurzaamheid en flexibiliteit van de oplossingen.
 Houd daarbij rekening met de dynamiek van de wijk, waarin continue veranderingen
plaatsvinden.
Individuele aanbevelingen
GRN.083 Michi Noeki - verbinden en verblijven
 Onderbouw waarom welke plek wordt gekozen voor de Michi Noeki’s.
 Denk na over de beste functionaliteiten voor de Michi Noeki’s om mensen te verleiden er naar toe
te gaan. Is het aanbieden van diensten uit de gezondheidszorg of signaalfuncties denkbaar? Maak
duidelijk hoe met zwaardere zorg wordt omgegaan en hoe dat wordt gefinancierd.
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De visie is ingezonden door:
Irene Edzes
stedenbouw en landschapsontwerp Vollmer en partners
Tom Bullens
stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur Vollmer & partners
Irene Edzes
architectuur, omgevingspsychologie Vollmer & partners
Astrid Ens
senior adviseur zorg Twynstra Gudde
Jaap Warmenhoven
co-creatie en social design Twynstra Gudde
Ilta van der Mast
managing partner Ruimte, Wonen en Economie Twynstra Gudde
Anneleen Quist
stagiaire NHTV, opleiding Urban Design Vollmer & Partners
Hans Hoepel
bestuursadviseur Zorg Twynstra Gudde
GRN.084 Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
 Overweeg of sterker kan worden ingezoomd op senioren- en levensloopbestendige woningen.
 Versterk het team met zorg.
De visie is ingezonden door:
Annet Ritsema
architectuur Specht Architecten
Melvin Koolen
architectonisch ontwerper Specht Architecten
Marcel van der Lubbe architect ANA Architecten
Jan Bleeker
coördinator Publieke G.G.D. Gezondheid Noord-Nederland
Daphne Callee
initiator & organisator van sociale foodhubs Stichting Bint en Resto VanHarte
Jolanda ten Seldam
projectontwikkelaar maatschappelijk vastgoed woningcorporatie Nijestee
Rodin de Lange
landschapshistoricus/stedenbouwkundig ontwerper MD
Landschapsarchitecten
Bart Westerveen
marketing specialist Veenbrand
GRN.086 Care2Share – Oosterparkwijk
 Vul het team aan met deskundigheid op het gebied van economie en zorg.
 Breng hiërarchie aan in de oplossingen en licht toe welk probleem met welke ingreep wordt
opgelost.
 Ga na of de voorgestelde fasering woning > buurt > zorg > wijk ook anders kan zijn om de
kwetsbaarheid te verminderen wanneer een van de partijen niet mee zou doen.
De visie is ingezonden door:
Wieteke Nijkrake
architect NOHNIK architecture and landscapes
Jorrit Noordhuizen
landschapsarchitect NOHNIK architecture and landscapes
Tim Burmanje
planeconoom zorgvastgoed Stad2
Willem Bossers
beweegstrateeg en inwoner Oosterparkwijk BeweegStrateeg
GRN.109 VERBONDEN
 Maak duidelijk hoe de voorstellen worden geïmplementeerd, geef een beeld van de fasering en
van de eerste stap die moet worden gezet in het proces.
De visie is ingezonden door:
Harald Mooij
architectuur architectenbureau
Jeroen Bos
architectuurDenkWerk Architectuur
Ilja Mooij
Huisarts Huisartsenpraktijk Marken
F.H. Bos Huisarts
Raad van Commissarissen Holding “Onze Huisartsen”
J.S Repelaer van Driel Huisarts
GRN.147 SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME - TOMMY
 Betrek een deskundige op het gebied van stedenbouw om een kwalitatief sterke verbinding met
de wijk te maken en voorkom dat er een (fysieke) scheiding tussen twee werelden ontstaat.
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 Zorg voor een stevig business plan waarin de betaalbaarheid wordt aangetoond. Wat gaat het
project kosten, wie gaat het dragen en wie gaat het runnen?
De visie is ingezonden door:
Alex Sievers
(concept)ontwikkeling en hospitality Beyond Now
Jenny van Heeringen architect ZILT architecten
Thomas Martens
zorg Vivo-Plus
Henri Pleizier
ontwikkeling Aalberts Bouw
Xavier Delnoij
ontwikkeling Blauwhoed
Han Sumajow
zorg Vivo-Plus
Jenny van Dalen
welzijn Vivo-Plus
GRN.102 Wijk der Vergankelijkheid
Aan deze visie wordt een eervolle vermelding toegekend. Hieraan is in de context van de prijsvraag
verder geen vervolg of een vergoeding verbonden.
De visie is ingezonden door:
Sweder Spanjer
Sweder Spanjer Architect
Erjen Prins
stedenbouw
Roos Spanjer
zorg
Maarten Zwartbol
arts
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5.

Beoordeling Rotterdam Carnisse

5.1

Vooraf, excursie
Het tweede deel van de beoordeling, voor de locaties Rotterdam en Sittard-Geleen, vond plaats op
10 april 2017 en ging in Rotterdam van start na een introductie van Liselotte van Bokhoven,
locatiedirecteur Humanitas, regio Charlois-Feijenoord. Hierna gaven René Erkelens, fysiotherapeut
Rotterdam Charlois - de deelgemeente waarin ook Carnisse ligt -, tevens bewoner en jurylid, en
Maljaerd den Hollander, gebiedsmanager gemeente Rotterdam, een rondleiding door de wijk
Carnisse. Ook aanwezig was een cameraploeg van EenVandaag (NPO) die op 14 april 2017 een item
over de prijsvraag zou uitzenden.
De beoordeling vond aansluitend plaats in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen aan de Carnissedreef in
Rotterdam. Jurylid Vera Winthagen was door ziekte verhinderd op deze dag; zij lichtte haar keuzes
schriftelijk toe.

5.2

Toetsingsrapport
Er zijn geen opmerkingen over het toetsingsrapport. Voor de locatie Rotterdam worden 38
inzendingen beoordeeld. Geen van de juryleden heeft contact gehad met de inzenders over de
prijsvraag; niemand was bekend met de identiteit van de inzenders.

5.3

Algemene indrukken
De juryvoorzitter benadrukt dat in de eerste ronde geen plannen worden beoordeeld, maar ideeën
die de potentie in zich dragen om goede plannen te kunnen worden. De ervaring van de eerste jurydag is dat inzendingen die bij de voorselectie individueel de meeste stemmen krijgen, niet per
definitie doorgaan naar de tweede ronde; gezamenlijke discussie is echt van belang.
Er zijn ideeën bij van goede kwaliteit en ook zeer precieze visies; sterk innovatieve ideeën blijven
achter. Over het algemeen vindt de jury nodig dat meer zorgpartners worden betrokken. Voorstellen
waarin de huizen worden geopend naar de wijk leveren soms zeker een aantrekkelijk beeld op,
echter weinigen leggen verbindingen naar intensieve zorgbehoeften. In veel visies wordt voorgesteld
mantelzorgers in te zetten, wat behalve vrijblijvend ook niet reëel is gezien hun toch al zware taak.
Voor de locatie Rotterdam zijn interessante ideeën ingediend die zich richten op de structuur van de
wijk als geheel. Ook zijn voorstellen gedaan waarin de specifieke urgentie van de opgave niet goed
lijkt te zijn doorgedrongen. Het is van buitenaf niet zichtbaar wat er achter de voordeuren speelt,
terwijl daar juist in deze buurt een groot deel van de problematiek schuilt. De ideeën zijn vooral
gericht op de lichte categorie hulpbehoevenden, maar dat biedt niet de oplossing in deze wijk. De
problemen zijn af te lezen aan zwerfvuil en bijplaatsing (vuilnis naast de bakken), wat het gebrek aan
sociale cohesie - door onder andere woningtypologie, type bewoners en bewoning - illustreert. De
woningen zijn klein, het particuliere eigendom is sterk versnipperd, de migratiegraad is zeer hoog
(gemiddelde bewoning vier jaar), de bewoners werken veel verderop en de jeugd behoeft aandacht.
Er zijn veel visies ingediend vanuit het maakbaarheidsidee dat wanneer ontmoetingsplekken worden
gecreëerd, de rest vanzelf gaat. De jury meent dat onderschatting van de problematiek nieuwe
problemen kan creëren. Visies waarin uitsluitend aandacht is voor het binnenterrein lossen de
problemen niet op. Anderzijds kan een zekere naïveteit ook ruimte scheppen voor een andere blik.
Opvallend is het gebrek aan inzendingen waarin het Zuiderpark wordt betrokken, dan wel de
bouwblokken langs de Carnissedreef die een barrière vormen, en er wordt geen relatie gelegd met
het verpleeghuis Hannie Dekhuijzen.

5.4

Beoordeling van de inzendingen
Eerste ronde
In de eerste ronde worden 22 visies besproken waarvoor geen van de juryleden een voorkeur had
uitgesproken. Deze visies beantwoorden de vraag onvoldoende overtuigend. De inzendingen blijven
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te algemeen of geven onvoldoende blijk van inzicht in de problematiek in de wijk. Geen van deze
visies wordt geselecteerd voor de shortlist.
Tweede ronde
In de tweede ronde worden zeven visies besproken die door één of twee juryleden zijn
voorgedragen.
RDM.034 OurHouse
De inzending biedt een holistische blik op de wijk die wordt geschraagd door vijf pijlers. Er is sprake
van een soort social engineering, waarvan het succes vraagt om een sterk samenhangende groep
mensen. De jury vindt dit geen passend voorstel gezien de bevolkingssamenstelling van de wijk en
mist een relatie met zorg en kwetsbare mensen.
RDM.051 "Een groene sociale verbindingszone. Meer contact en betrokkenheid in Rotterdam
Carnisse"
Een eenvoudig idee, dat sterk is in zijn eenvoud. Er is nagedacht over het aantrekkelijker maken van
de wijk zodat mensen hier blijven wonen; de portiekwoningen worden aangepast, er is aandacht
voor groen, voor de actieradius van ouderen en voor kleine kinderen. Door verschillende ingrepen
wordt de wijk vriendelijker. Het voorstel roept sympathie op maar er zijn ook vragen. Er is twijfel
over het realiteitsgehalte met betrekking tot eigendomsproblemen, beheer en de rol van de
gemeente. De inzending wordt aangehouden.
RDM.071 we care
Er zijn veel groepen betrokken en de woningen worden anders gebouwd, waardoor een community
tot stand gebracht wordt. Het verpleeghuis maakt deel uit van het idee. De jury heeft de
uitgangspunten van deze visie ook herkend in andere inzendingen, die zij sterker waardeert.
RDM.140 Gezonde wijk voor iedereen, wijk in beweging.
Een inzending met veel uiteenlopende ideeën. Voor een aantal daarvan is waardering; zo gaat het
voorstel bijvoorbeeld in op het geven van betekenis aan de tussenblokken door de bestaande
structuur anders te gebruiken. De vele ingrediënten van de visie, waarvan een aantal op zichzelf al
grote vraagstukken betreffen, resulteren niet in een duidelijk samenhangend geheel en gerichte
keuzes worden gemist.
RDM.158 WHO DARES - Carnisse 2027
Een complete visie van een breed samengesteld team. Dit team heeft als enige echt nagedacht over
de financiering voor een plan dat tien jaar beslaat. De analyse is goed en er wordt een forse ingreep
in de wijk gedaan, waarbij de uitkomst ook grootschalige sloop kan zijn. Hoewel wordt gesproken
over private investeerders, wordt dit niet toegelicht.
De jury twijfelt of Roombeek de juiste referentie is, gerelateerd aan de eigendomssituatie in
Carnisse. De inzenders lijken een beeld te hebben van de haalbaarheid en te spreken met kennis van
zaken, maar dat komt niet duidelijk naar voren. De jury verwacht niet dat een marktpartij zal
instappen mits het gebied bouwrijp wordt aangeboden. Ook wordt opgemerkt dat de zorgvraag niet
alleen bij zorgverleners wordt belegd. De jury is benieuwd naar de uitwerking. De inzending wordt
aangehouden.
RDM. 171 De portiektuinen van Carnisse
De visie stelt een concreet project voor en bevat veel technologie. Het idee is niet heel erg
vernieuwend en het team is niet erg divers. Het voorstel is te beperkt; er wordt een deeloplossing
geboden terwijl gezocht wordt naar integraliteit.
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RDM.207 Het Gouden Web - bindt en verbindt mensen
Dit team kijkt wat er met de straat gedaan kan worden en met de samenstelling van functies in de
wijk. Aandacht voor zorg is beperkt. Er wordt uitgegaan van wederkerigheid, maar dat is moeilijk is
bij kwetsbare groepen. Een aantal elementen die worden voorgesteld komt overtuigender naar
voren in andere inzendingen.
Derde ronde
In de derde ronde worden drie visies besproken die door drie of vier juryleden zijn voorgedragen.
RDM.020 achteromdenken
Het zwaartepunt van de inzending ligt op het binnengebied waar een park wordt gemaakt met
functies en huisjes voor zorg, en het blok wordt doorgebroken. Het idee bevat een zekere kwaliteit,
maar de jury vindt het niet passend bij de samenstelling van bewoners in de wijk en de problemen
aan de straatzijde worden niet opgelost. Over de concentratie van diensten is twijfel en er is geen
aandacht voor zwaardere zorg. Het team is niet breed.
RDM.087 Van, voor en door Carnisse
Een integrale inzending waarin gezocht wordt naar gemeenschappelijkheid van het blok, die verder
gaat dan het groen. De hoeken worden geactiveerd met hotspots; niet het hele terrein wordt publiek
gemaakt. Door de opgehoogde achter-entree wordt de eerste verdieping toegankelijk voor senioren
met een beperking die langer in de wijk willen blijven wonen. Het team wekt vertrouwen. De
inzending wordt aangehouden.
RDM.094 de Dwarsstraat architectuur
Een idee dat vergelijkbaar is met de inzendingen nrs. 020, 087 en 158. De blokken worden
doorbroken en er wordt ingegrepen in de woningen. Dit voorstel is rijk aan ideeën voor binnen- en
buitenruimte maar kwetsbaar wanneer het de financiering betreft. De jury noemt het idee enerzijds
realistisch en concreet, anderzijds wellicht te romantisch. Het team is eenzijdig, de nadruk ligt te
sterk op architectuur. De inzending wordt aangehouden.
Vierde ronde
In de vierde ronde worden vijf visies besproken die door vijf of zes juryleden zijn voorgedragen.
RDM.009 DE HOFJES VAN CARNISSE
Een visie die in het jargon kan worden aangeduid met de term ‘stedenbouwkundige acupunctuur’: er
worden kleine ingrepen gedaan die tezamen iets toevoegen. In deze inzending wordt een kleine
gemeenschap gemaakt; meerdere generaties wonen bij elkaar en er is sprake van aangepast wonen.
Wanneer dit idee in enkele straten goed wordt uitgevoerd zal het een voorbeeld kunnen zijn dat
wordt nagevolgd. Uit het sterk architectonische idee spreekt een verbeeldingskracht die boven veel
andere inzendingen uitsteekt. Met het online platform kan veel meer worden gedaan. Het team is te
beperkt, er moet dringend met tenminste een zorgpartij worden samengewerkt. De inzending wordt
aangehouden.
RDM.124 SYMBIOSE Door de (bio)diversiteit van ingrepen en zorg voor elkaar, planten we de basis
voor een duurzame ruimtelijk en sociaal verbonden wijk met aantrekkingskracht voor nieuwe
bewoners
De visie zet sterk in op ondernemerschap in de wijk. Het voorstel bestaat uit een optelsom van
verschillende elementen die, gespreid in de wijk geplaatst, iets kunnen opleveren. Banen zijn ver weg
in de stad, maar de vraag is of een wijkfabriek een oplossing biedt. Wanneer het idee is om hier een
hippe wijk te maken die jongeren zal trekken is er meer nodig en het is niet vernieuwend. De visie
bevat voorstellen voor woningaanpassingen en een zorgflat, maar wat gedaan wordt voor ouderen
met een zware zorgvraag is niet duidelijk. Over het geheel genomen vindt de jury het idee wat
mager. De inzending wordt aangehouden.
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RDM.199 Van Carnisse naar CAREnisse - geven om elkaar Architecture / Urbanism
Een integrale en concrete visie waarvoor zeker waardering is, maar er zijn ook vragen. Wellicht is het
een brug te ver om de lucht in te gaan; voordat mensen er willen wonen moet eerst iets aan de
straat worden gedaan. Het voorstel bevat veel verrassende ingrepen maar in het licht van andere
ideeën gaat de voorkeur niet naar deze inzending uit.
RDM.072 Ader, levendig Carnisse voor mekaar!
Het activeren van de wandelstraat naar het Zuidplein tot een wijkstraat is een heel goed idee,
waardoor zowel fysieke als sociaal-maatschappelijke verbindingen tot stand kunnen worden
gebracht. Het maken van een ‘midden’ in de buurt door één straat op te waarderen kan het effect
hebben dat de hele buurt zich hieraan optrekt en soms zelfs toerisme genereren. Niet duidelijk is of
op de koppen van de bouwblokken nieuwbouw wordt toegevoegd, waardoor de straten worden
versmald. Of de voorgestelde uitwerking passend is roept discussie op en aandacht voor ouderen
wordt gemist.
De inzending wordt aangehouden.
RDM.202 "Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid"
Een integrale visie van een zeer divers team dat sterk op de wijk is geschreven en inspeelt op de vele
culturen daarbinnen. Er is echt nagedacht over wat mensen hier volgens de jury zouden willen. Het
team heeft een concreet idee over wat er is, wat bereikt moet worden en op welke manier dat zou
kunnen op meerdere plekken in de wijk. Er is sprake van een wandelroute door de wijk die niet echt
een ader is. De verbinding met het park is niet gelegd. De inzending wordt sympathiek en zorgvuldig
genoemd en de aandacht voor preventie is bijzonder. De inzending wordt aangehouden.
Vijfde ronde
In de vijfde ronde wordt de laatste inzending besproken; deze inzending werd voorgedragen door
zeven juryleden
RDM.067 iCAREnisse
Deze visie genereert discussie over de positie die de inzenders hebben gekozen ten opzichte van de
werking van wet- en regelgeving in de zorg. Het concept is gebaseerd op de Wet Langdurige Zorg
(WLZ) en er worden aanpassingen voorgesteld waarbij woningen met gesloten beurzen worden
opgeschaald naar wat vroeger een ‘aanleunwoning’ was. Maar voor wie zorg behoeft is het een
glijdende schaal vanaf de WMO. Voor een WLZ indicatie is de noodzaak van 24 uur toezicht per
dag/zorg in nabijheid vereist. De visie stelt een kant-en-klaar pakket voor de woning voor, waarbij
wijkbewoners formele en informele zorg leveren in een hofje. In de jury leven vragen over de mate
waarin het stellen van indicaties en het leveren van professionele zorg aan niet-professionals kan
worden overgelaten. Hier tegenover staan voorbeelden die bekend zijn van voorzieningen met een
zorgabonnement in de context van een verpleeghuis. Ook komt de aversie ter sprake die soms
bestaat jegens indicatiestellers. Dit voorstel wordt nieuw en anders genoemd.
In de praktijk is bureaucratie in de zorg een groot probleem. Hoe kan dit worden doorbroken?
Volledige, all inclusive pakketten zijn wellicht bereikbaar voor mensen die dat kunnen betalen, maar
zij zijn niet de doelgroep in deze wijk, waar mensen net aan een AOW uitkering hebben. De jury stelt
vast dat deze inzending nu niet binnen de wet valt. Wanneer de visie wordt geselecteerd moet
daaraan de voorwaarde worden verbonden dat de uitwerking ofwel zal voldoen aan wet- en
regelgeving ofwel aangetoond moet worden dat de experimenteerstatus kan worden verkregen
(waarmee mensen die zorg ontvangen, dan wel moeten instemmen). Elders in Nederland zijn al
experimenten in uitvoering waarbij regelarm wordt gewerkt. De jury constateert dat het goed zou
zijn om een dergelijk experimenteel voorbeeld in de prijsvraag te betrekken.
De inzending wordt geselecteerd.
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Zesde ronde, definitieve selectie
Van de negen, voorlopig geselecteerde inzendingen, is RDM.067 definitief gekozen voor deelname
aan de tweede ronde.
De jury streeft naar een zekere diversiteit aan oplossingen die getest kunnen worden in de
uitwerking.
Eerst worden de inzendingen in de categorie ’doorbraken’ (RDM.009, RDM.051, RDM.087 en
RDM.094) met elkaar vergeleken. Daarbij vallen inzendingen RDM.051 en RDM.087 af ten opzichte
van de beide andere.
Inzending RDM.094 onderscheidt zich door gebruik te maken van een bestaande straat waarvan de
koppen worden gedicht zodat die straat wordt geactiveerd. Ook worden aangepaste woningen in de
wijk toegevoegd. Het is een realistische en beheersbare ingreep met een effect op de openbare
ruimte zoals een ader, die niet wordt gecompliceerd door privaat eigendom. Inzending RDM.009
roept enthousiasme op; de prijsvraag is immers ook een architectuurprijsvraag, maar er moet zorg
worden toegevoegd.
Bij de vergelijking van de inzendingen RDM.072, RDM.124, RDM.202 vallen de inzendingen RDM.124
en RDM.072 af. Inzending RDM.124 had fantasierijker kunnen zijn. Het concept van inzending
RDM.072 betreft weliswaar geen wandelroute, maar wanneer de visie wordt doorgezet moet er
uiteindelijk wel een echte doorgaande straat worden gemaakt. Er is aarzeling over de bezetting van
de koppen en de ingreep bij de portiekwoning is beperkt. De visie geeft indirect antwoord op de
vraag en wordt uiteindelijk niet rigoureus doorgezet. Inzending RDM.202 wordt geselecteerd voor
het vervolg.
Met de selectie van inzending RDM.158 wordt vastgesteld dat er een mooi palet aan verschillende
inzendingen is gekozen.
5.5

Resultaat van de beoordeling
Voor uitwerking in de tweede ronde selecteert de jury de volgende inzendingen:
 RDM.009 DE HOFJES VAN CARNISSE
 RDM.067 iCAREnisse
 RDM.094 de Dwarsstraat architectuur
 RDM.158 WHO DARES - Carnisse 2027
 RDM.202 "Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid"
Het verloop van de beoordeling met een overzicht waarin het besluit over elk van de inzendingen is
genomen is opgenomen in bijlage 4.

5.6

Aanbevelingen
Tenslotte heeft de jury zowel algemene als individuele aanbevelingen gedaan voor uitwerking van de
inzendingen in de tweede ronde. Daarna heeft de jury de anonimiteit opgeheven en de namen van
de geselecteerde deelnemers bekendgemaakt.
Een overzicht met de namen van alle deelnemers is opgenomen in bijlage 7.
Algemene aanbevelingen:
 Verdiep je in de urgente, niet direct zichtbare problematiek van de wijk en haar bewoning. Kijk
naar de kansen die worden geboden door de samenstelling van de wijk, de eigendomssituaties, de
hoge migratie en de snelle verhuisbewegingen.
 Zoek aansluiting bij de bewoners en hun binding met de wijk.
 Laat duidelijk zien waar de meerwaarde voor de zorg in zit en hoe zwaardere zorggroepen worden
betrokken.
 Maak een verbinding met het Zuiderpark, neem de drie bouwblokken langs de Carnissedreef mee
in de uitwerking.

25

 Maak duidelijk wat te doen met het Humanitas zorgcentrum Hannie Dekhuijzen: handhaven,
transformeren of sloop.
 Geef aandacht aan koppeling van de wijk met het Hart van Zuid.
 Besteed aandacht aan technologie en ICT toepassingen en kijk bij alle voorstellen voor
nieuwbouw naar mogelijkheden voor domotica.
Individuele aanbevelingen
RDM.009 DE HOFJES VAN CARNISSE
 Voor deze inzending is het verbreden van het team met zorgpartijen een expliciete
randvoorwaarde. Wanneer de inzending hieraan niet voldoet, wordt deze als ongeldig
bestempeld en niet toegelaten tot de jurybeoordeling. Een ongeldige inzending komt niet in
aanmerking voor een vergoeding.
 Maak duidelijk welke rol zorg in de wijk heeft en hoe deze gekoppeld is aan de ruimtelijke visie.
 Geef aandacht aan financiering.
 Geef aandacht aan de buitenruimte. Bij wie komt het straatje in beheer?
 Maak duidelijk welke rol het online platform heeft.
De visie is ingezonden door:
Richard Breit

architectuur/stedenbouw DUTCH urban solutions

RDM.067 iCAREnisse
 Onderzoek de mogelijkheden van de visie in de context van wet- en regelgeving.
 Wanneer de visie daarbinnen niet kan worden uitgewerkt: ga na of en hoe de experimentenstatus
kan worden gerealiseerd, en geef aan hoe daarbij rekening wordt gehouden met de huidige
bewoners.
 Maak duidelijk waarom de wijk Carnisse de juiste proeftuin voor de visie is, gezien in het licht van
de inkomens.
De visie is ingezonden door:
Danny Nelemans
Pieter Sprangers
Han-Michiel Verroen
Floor Driessen
Rik Moonen
Wouter Krouwel
Marthein Gaasbeek Janzen
Ralph Kroos
Maarteke van der Ent-Erkens
Judit Gaasbeek Janzen

stedenbouw en landschap OD205
architectuur Groosman
multi technische dienstverlening (oa. HealthCare & infra) Spie
onderzoeker Zorg en Wonen Kaap O
stadstrainer ouderen in de samenleving RikMoonen.nl
innovating Designer Public Furniture Streetlife
expert medisch adviseur Zorginstituut NL
zorg professional met ervaring in ziekenhuis, logeerhuizen,
ouderenzorg, hospice Middin `
vakgroep voorzitter inhoudelijk klimaat Rotterdam ASVZ
ontwerper openbare ruimte en research OD205

RDM.094 de Dwarsstraat architectuur
 Besteed aandacht aan zwaardere zorg met versterking van zorgprofessionals in het team.
 Maak duidelijk hoe een deels geprivatiseerde straat kan worden gecombineerd met openbare
routes door de wijk. Hoe kan iemand die middenin de tuin woont met de rolstoeltaxi thuiskomen?
 Bekijk de mogelijkheden voor kleinschalige woningen voor mensen met dementie.
De visie is ingezonden door:
Tomas Dirrix
architectuur & stedenbouw diederendirrix
Flavio Pettinelli
architectuur diederendirrix
Juan Miguel Bienvenido Zambrana
architectuur diederendirrix
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RDM.158 WHO DARES - Carnisse 2027
 Geef veel aandacht aan de concretisering van de visie.
De visie is ingezonden door:
Pi de Bruijn
Michiel Van Driessche
Joep Arts
Erik Vrieling
Hugo Beschoor Plug
Esther Akkerman-Dwars
Annemarie van Went
Eric van Noord

architectenbureau de Architekten Cie.
landschapsarchitect Felixx Landscape Architects & Planners
(medior) adviseur woningmarkt Stec Groep
conceptontwikkeling Cie. Concepts/de Architekten Cie.
architect/onderzoeker gebouwde omgeving en zorg Syntrus Achmea
Real Estate & Finance BPvF
projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor (pensioen-) fondsen
architect, wonen met zorg de Architekten Cie.
architect, publieke gebouwen de Architekten Cie.

RDM.202 "Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid"
 Operationaliseer de gedachte achter het motto en scherp de ambities aan.
 Geef aan hoe de verbinding met de omgeving wordt gelegd, met name naar het Hart van Zuid.
 Maak duidelijk of het idee van de markthal overal mogelijk is of motiveer waarom het juist om de
voorgestelde plek gaat.
De visie is ingezonden door:
Merel Brabers
Willemineke Hammer
Chico Leufkens
Liset van Dijk
René Bleeker
Geraline Leusink
Gerben Sanders
Pieter de Kort
Peter de Lange

architectuur en filosofie EGM architecten
architectuur EGM architecten
architectuur EGM architecten
socioloog NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg
directeur Projectbureau Bouwzaken Radboudumc Nijmegen
associate professor Eerste Lijns Geneeskunde Radboudumc Nijmegen
humanistiek, inwoner van de wijk, Cappello Bordò Consultancy
bedrijfskunde, voorzitter raad van bestuur KwadrantGroep, Laurens
organisatieadviseur, geboren in de wijk, Peter weet Beter
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6.

Beoordeling Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/De Kluis

6.1

Vooraf, excursie
Aansluitend aan de beoordeling in Rotterdam vond de beoordeling voor Sittard-Geleen plaats in De
Biezenhof in Geleen. Gedeputeerde Daan Prevoo lichtte het provinciaal beleid toe ten aanzien van
vergrijzing en ontgroening, waarmee Limburg voorop loopt. De piek in vergrijzing vindt over 8 tot 13
jaar plaats, daarna wordt de omslag verwacht. Ingezet wordt op koppeling van langer zelfstandig
wonen met kwalitatief en divers bouwbeleid voor de sociale en middelhoge huursector. De behoefte
aan koop neemt af; er staan 20.000 woningen leeg, zij het op de verkeerde locaties. Op termijn is
sloop onvermijdelijk als de woningvoorraad niet voldoet (m.b.t. energielabel, asbest en daarnaast
funderingsproblemen als gevolg van mijnbouw). Terugbouwen moet met nul op de meter of
energieneutraal. Prevoo roept de jury op om voor de bestaande voorraad te kijken naar
kwaliteitsverbetering en verlaging van energielasten voor lage inkomensgroepen. Er staat voor 40
miljoen uit aan duurzaamheidsleningen. De vraag is of dat voldoende is, en of kostbare aanpassing
van woningen, die over tien jaar alsnog worden gesloopt, wenselijk is. Dit roept ook vragen op over
de toekomst van de wijk De Kluis die, tegen de achtergrond van het gelijknamige monument, een
specifieke identiteit aan de bewoners van de wijk verschaft. Verwacht wordt dat de maakindustrie in
Limburg weer op gang komt, waardoor een impuls aan werkgelegenheid zal worden geboden.
Prevoo zegt toe zich vanuit de provincie in te zetten voor uitvoerbare plannen die bijdragen aan
diversiteit in de wijk en die voldoende betaalbare woonruimte bevatten.
Wethouder Ruud Guyt, tevens jurylid, begeleidt de excursie per fiets door de wijk.

6.2

Toetsingsrapport
De lokale juryleden hebben geen opmerkingen over het toetsingsrapport. Voor de locatie SittardGeleen worden 29 inzendingen beoordeeld: 28 inzendingen zoals ingestuurd voor deze locatie plus
een ‘locatieloze’ inzending die op verzoek van de lokale juryleden aan Sittard-Geleen is toegevoegd.
Geen van de juryleden heeft contact gehad met de inzenders over de prijsvraag; niemand was
bekend met de identiteit van de inzenders.

6.3

Algemene indrukken
De inzendingen moeten worden bezien in de context van de lokale problematiek, die zeker bij mooi
weer niet direct zichtbaar is. Geconstateerd wordt dat de urgentie op de vier locaties uiteen loopt: in
Almere en Rotterdam is het nodig om nu in te grijpen; in Groningen en Sittard-Geleen kunnen
problemen in de toekomst worden voorkomen als er nu iets wordt gedaan.
Opvallend is de eensgezindheid in de individuele reacties van de juryleden bij de voorafgaande
bestudering van de inzendingen. Het kwaliteitsverschil tussen de inzendingen is groot; sommige
juryleden hadden moeite om vijf stemmen uit te brengen.
Er zijn goede basisideeën uitgewerkt, ook al zijn er geen overrompelende voorstellen bij. Een
belangrijke factor is de mix van fysiek, ruimtelijk en openbare ruimte, waarbij aansluiting wordt
gevonden bij de mensen. Ideeën die bijdragen aan organische bewegingen in de wijk, passend in wat
gaande is, zijn in beperkte mate aanwezig. De locatie onderscheidt zich door ‘demografische
voorsprong’. In krimpgebieden komen vele bewonersinitiatieven op gang vanuit het idee dat
wanneer zij zelf niets ondernemen, niemand dat doet. Zo zijn er in de afgelopen vijf jaar ongeveer
100 zeer uiteenlopende initiatieven van de grond gekomen, gericht op onder meer het openhouden
van scholen, zorg, buurtpreventie, gezamenlijke eettafels en het samen bouwen van
verzorgingshuizen. Deze beweging wordt in een aantal inzendingen benoemd; de uitwerking is nog
niet voldoende concreet.
Ook voor Sittard-Geleen blijft aandacht voor zwaardere zorg achter en is de financierbaarheid
onderbelicht.
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6.4

Beoordeling van de inzendingen
Eerste ronde
In de eerste ronde worden de 14 visies nagelopen waarvoor geen van de juryleden een voorkeur had
uitgesproken. De individuele bestudering van de inzendingen, voorafgaand aan de gezamenlijke
beoordeling, heeft in Sittard-Geleen sterker dan bij de andere locaties geresulteerd in grote
overeenstemming. De jury noemt het kwaliteitsverschil tussen de inzendingen groot. De inzendingen
waarop niemand een stem heeft uitgebracht, blijven in kwalitatieve zin achter bij de andere visies.
Geen van deze visies wordt geselecteerd voor de shortlist.
Tweede ronde
In de tweede ronde worden zeven visies besproken die door een of twee juryleden zijn
voorgedragen.
SIT.042 Clubs, verenigt u
De inzending is van een prikkelende eenvoud. Geïnventariseerd is wat aanwezig is vanuit de
motivatie waarom mensen uit zichzelf bijeenkomen, bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Van
daaruit kunnen verbindingen worden gelegd. De gekozen invalshoek en het denken langs de lijn van
verenigingen als sociaal kapitaal vindt de jury interessant. De vraag is hoe het verenigingsleven kan
worden geactiveerd zodat niet alleen de vitale doelgroep wordt betrokken, maar ook aandacht is
voor kwetsbare mensen die geneigd zijn zich terug te trekken. De mate waarin een beroep op
vrijwilligers wordt gedaan neemt toe in de context van ontgroening; verenigingen gericht op jeugd
krimpen in deze regio met 30%. Het idee blijft tamelijk theoretisch en is beperkt verbonden met de
zorgopgave.
SIT.091 We Care
Slopen van bestaande hoogbouw en terugbouwen van laagbouw zorgwoningen met langzaam
verkeer sluit in principe goed aan op de ontwikkelingen. Dit fysieke gegeven wordt niet verrijkt met
een innovatief antwoord op de vraag, waardoor de optelsom van voorstellen niet overtuigt.
SIT.100 in BEWEGING door VERBINDING
Er worden vier doelgroepen benoemd die ieder een eigen rol en behandeling krijgen. Dit idee wordt
consequent doorgevoerd op vier schaalniveaus, waarbij bewegen een belangrijke rol inneemt. De
jury hecht groot belang aan de inclusieve samenleving en heeft moeite met doelgroepenbeleid als
leidend criterium.
SIT.144 No One Lost
In deze inzending wordt gezocht naar een nieuwe procesvorm. De visie is opgesteld door een daarbij
passend, interessant team, dat lijkt te weten waarover men het heeft. De jury waardeert de
aanzetten maar krijgt geen helder beeld van de methodiek en de inzet van smart data.
SIT.188 De Code van de Kluis
Het proces, dat door een integraal team wordt voorgesteld, zit goed in elkaar. Uit de visie spreekt
een verstandige kijk op het integreren van technologie, echter zorg ontbreekt. Over de inrichting van
een wijkportal zijn vragen. Een proces als dit moet beschikken over adaptatievermogen. Niet
duidelijk is wie de drager zal zijn van de voorgestelde proeftuin; iedereen moet een afvaardiging
leveren.
Derde ronde
In de derde ronde worden vier visies besproken die door drie of vier juryleden zijn voorgedragen.
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SIT.005 Geleen, lokaal voor iedereen!
Een idee waarbij bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers betrokken zijn. Het voorstel betreft een
organische, laagdrempelige ontwikkeling met tal van aspecten. Het concept is niet heel vernieuwend.
Er ontstaat geen helder beeld over de brandpunten waar een aantal zaken bijeen komen en er is
twijfel over de kracht van de voorgesteld dienstenspots. Het idee is eenvoudig en uitvoerbaar, en het
bevat een mobiele component; mensen gaan bewegen. In vergelijking met inzending SIT.042 spreekt
dit voorstel sterker aan. De inzending wordt aangehouden.
SIT.111 Een aandeel in je toekomst!
De inzending is gericht op sociale verbinding, waarbij netwerken in lagen en cirkels worden
georganiseerd. Er wordt een soort drietrapsraket voorgesteld van woning naar buurt naar wijk,
waarin mensen een aandeel kunnen hebben. De indruk ontstaat dat sprake is van een business
model dat ook elders kan worden toegepast. Zorg is onderbelicht. De visie is niet voldoende
uitgesproken.
SIT.127 De positief gezonde wijk
De inzending biedt een goed ‘intergenerationeel’ perspectief waarvoor de jury veel sympathie heeft.
In de analyse worden ontgroening en vergrijzing aan elkaar verbonden, waardoor de wijk levendig
kan worden. In de voorgestelde oplossing worden geen specifieke keuzen gemaakt.
SIT.162 Mark_Us Familiehuis
Een visie die het proberen waard is voor wie in de toekomst echt iets anders wil. De basisgedachte is
een hofje met tuin, maar dan op grote schaal en met meer generatie woningen. Het betreft
nadrukkelijk een gemeenschap die bedoeld is voor één grote familie. De jury overweegt of het idee
ook voor andere communities denkbaar kan zijn. De opzet is nadrukkelijk gericht op het ontstaan van
een gemeenschap, die biedt veiligheid. Er is aarzeling over de mate van verplichtingen, onder meer
voor het verantwoordelijk maken van bewoners voor elkaars ziekenzorg. Ook leeft de vraag of het
idee past in deze wijk. Anderzijds noemt de jury het sociaal bepaald of mensen voor een dergelijke
setting kiezen. Het idee van een gemeenschap die uit meer generaties bestaat zal niet massaal leven,
maar het kan de moeite waard zijn om er op een paar plekken mee te experimenteren - al dan niet in
familieverband. Het betrekken van andere aspecten dan zorg kan bijdragen aan verbreding van het
gemeenschappelijke, bijvoorbeeld duurzaamheid. De inzending wordt aangehouden.
Vierde ronde
In de vierde ronde worden vier visies besproken die door vier of meer juryleden zijn voorgedragen.
SIT.052 De wijk als (t)huis!
De inzending is sterk gericht op de ruimtelijke inrichting en wordt fysiek integraal genoemd.
Mobiliteit, het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte, een andere manier van duurzaamheid
en aandacht voor energievoorziening: het zit er allemaal in. De aandacht voor mensen die zorg nodig
hebben blijft wat achter; om tot echt contact te komen zouden bewoners moeten worden
betrokken. Er worden heldere en mooie routes voorgesteld die langs knooppunten komen waar
gebruik gemaakt kan worden van zorg. Het plan is niet heel innovatief maar de verbindingen die
worden gelegd werken wellicht sterker dan via bijvoorbeeld het verenigingsleven. De inzending
wordt aangehouden.
SIT.070 Groene levensader voor Geleen-Zuid en Kluis
Een creatief plan dat veel vragen oproept. De teamsamenstelling is niet duidelijk. De visie is sterk
gericht op openbare ruimte en bevat slimme technologie. Het idee is gebaseerd op eigentijdse
ontwikkelingen, waarvan wordt aangenomen dat deze onafwendbaar zijn. Hierop wordt
voortgeborduurd door een verbinding naar de Zuidhof te maken. Zorg wordt niet uitgewerkt.
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SIT.157 Een Vitale Wijk voor allen Architectuur
Een visie die een complete indruk maakt en een aantal kwalitatief interessante elementen bevat. Bij
nadere beschouwing wordt de relatie met Kluis niet duidelijk. De aanpak blijft te academisch en
wordt niet overtuigend vertaald in een concreet idee. De koppeling met zorg is beperkt.
###.224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
Een integrale visie van een mooi team, die over de gehele breedte enthousiasme oproept. Er is veel
waardering voor het deelaspect van de verbindingen die worden gelegd met sociale ondernemers.
De grafische vertaling is goed gedaan. De inzending wordt geselecteerd.
Vijfde ronde
In de vijfde ronde worden twee visies besproken die unaniem zijn voorgedragen door de jury.
SIT.079 Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
De jury is positief over de voorstellen voor zorg, die worden gedaan door een sterk en bijzonder
samengesteld team uit zorg en samenleving. De plek waar de universiteit actuele thema’s wil
bespreken en verbindingen wil leggen met de GGD is interessant. De visie draagt nog een tamelijk
academisch karakter maar de jury vertrouwt er bij dit team op dat concretisering een kwestie van
uitwerking is. Daarbij zijn betaalbaarheid en exploitatie wel aandachtspunten. Het werken met de
plint is sterk, maar als de flats blijven staan behoeven de woningen daarboven de nodige aandacht.
Een andere indeling van de woningvoorraad kan het plan versterken. De jury is benieuwd naar de
uitwerking en selecteert de inzending.
SIT.206 Brightland Hybrid Care - verschillende interventies brengen de motor tussen de
wijkschijven en het landschap op gang
Een inzending waarin een mooi stelsel van ingrepen wordt voorgesteld en een helder proces. Het
team bestaat overwegend uit vastgoedpartijen; er zit geen zorg in. Woningen worden
multifunctioneel ingezet voor ofwel zorg ofwel recreatie omdat een dekkingsgraad van 100% niet
wordt behaald; afwisseling is dan noodzakelijk om meer omzet te behalen.
De jury heeft grote aarzeling bij mogelijk onnodige complexiteit. De indruk ontstaat dat een nieuw
probleem wordt gecreëerd met het voorstel voor zorgschijven, waardoor mensen voortdurend
moeten verhuizen; duidelijk is dit niet. Als die schijven uiteindelijk een vorm van segregatie
genereren is dat een lastig probleem. Een alternatief kan zijn dat alle verschillende zorgfuncties in
iedere wijk worden aangeboden, maar als iedere woning een eigen schijf wordt is er in feite geen
plan meer.
Zesde ronde, definitieve selectie
De inzendingen SIT.079 en SIT.224 zijn zonder twijfel geselecteerd. Hiernaast zijn de inzendingen
SIT.005, SIT.052 en SIT.079 aangehouden. Besproken wordt de variëteit van deze inzendingen.
SIT.079 is een goed doordacht integraal plan, SIT.224 een interessant netwerkidee, SIT.005 geniet
ondersteuning van de lokale juryleden. Bij de vergelijking van de inzendingen SIT.052 en SIT.162
maakt SIT.052 een sterkere indruk; SIT.162 krijgt het voordeel van de twijfel.
De jury is tevreden over de differentiatie van de gekozen inzendingen.
6.5

Resultaat van de beoordeling
Voor uitwerking in de tweede ronde selecteert de jury de volgende inzendingen:
 SIT.005 Geleen, lokaal voor iedereen!
 SIT.052 De wijk als (t)huis!
 SIT 079 Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
 SIT.162 Mark_Us Familiehuis
 ###.224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
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Het verloop van de beoordeling met een overzicht waarin het besluit over elk van de inzendingen is
genomen is opgenomen in bijlage 5.
6.6

Aanbevelingen
Tenslotte heeft de jury zowel algemene als individuele aanbevelingen gedaan voor uitwerking van de
inzendingen in de tweede ronde. Daarna heeft de jury de anonimiteit opgeheven en de namen van
de geselecteerde deelnemers bekendgemaakt.
Een overzicht met de namen van alle deelnemers is opgenomen in bijlage 7.
Algemene aanbevelingen:
 Sluit aan bij de ontwikkelingen die op gang komen als gevolg van de uitwerking van de
Gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis.
 Sluit ook aan op de plannen van Parc Glana die al ontwikkeling zijn en daarmee kansen bieden
voor organisch werken.
 Een app is niet het enige technologisch denkbare middel dat kan worden ingezet. Maak gebruik
van de mogelijkheden van domotica, zonder te concurreren met bestaande grote platforms.
 Denk niet in beperkingen van wet- en regelgeving. Geef aan wat de belemmeringen kunnen zijn
en welke oplossingen gewenst of nodig zijn.
 Besteed aandacht aan duurzaamheid en energie.
Individuele aanbevelingen
SIT.005 Geleen, lokaal voor iedereen!
 Betrek lokale aanbieders en toon het lokale enthousiasme voor het plan aan.
 Ga uit van de behoefte van bewoners, onderzoek waaraan werkelijk behoefte is in de wijk en
maak op grond daarvan gerichte keuzes. Geef meer inhoud aan de voorgestelde activiteiten.
De visie is ingezonden door:
Paul Verhorst
architectenbureau ARCHES architecten BNA
Freya Pijnenborg
vrijwilligers, mantelzorg Volontario
Cor Verhaar
zorg en huisvesting Cor Verhaar Advies
Emiel Heinsbroek
sociale geografie Dimensus
Hans Verhorst
sociale geografie Dimensus
Sidney van Well
architectuur ARCHES architecten BN
Pien Voortman
architectuur ARCHES architecten BNA
SIT.052 De wijk als (t)huis!
 Maak de zorgcomponent in dit plan duidelijk.
 Stel prioriteiten, breng fasering aan, geef aan wat de eerste stap wordt en hoe deze zal worden
gezet.
 Besteed aandacht aan de detaillering van het drempelloze circuit, er mag meer schoonheid in.
 Denk aan goede integratie van het Aïdagebouw in het plan.
De visie is ingezonden door:
Helene Houben
architectuur Houben Architectuur
Marieke Cloosterman programmamanager zorg Robuust
Hanna Smeets
beleidsmedewerker mobiliteit en cultureel erfgoed Provincie Limburg
SIT 079 Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
 Besteed aandacht aan exploitatie en duurzaamheid. Neem in de exploitatie ook de bestaande
woningvoorraad op.
 Ga een relatie aan met het verpleeghuis.
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 Denk niet in de beperkingen wet- en regelgeving maar doorbreek de bestaande systemen.
 Werk de aanzet die is gedaan met betrekking tot kwetsbare bewoners uit in het plan.
De visie is ingezonden door:
Nicole Maurer
architectenbureau Maurer United Architects
Rianne Reijs
stafarts / jeugdarts
Vivian Haine
gezondheidswetenschapper en manager Jeugdgezondheidszorg
Maria Jansen
hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid en programmaleider van de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Universiteit
Maastricht, Programmaleider Academische Werkplaats GGD Zuid Limburg
SIT.162 Mark_Us Familiehuis
 Ga na of de visie ook op andere communities dan de extended family families toepasbaar kan zijn.
 Ga na of er mogelijkheden zijn om de gemeenschappelijkheid niet te beperken tot zorg, maar
betrek ook duurzaamheid.
 Voorkom dat het plan resulteert in een geïsoleerd soort stand-alone unit en geef aan hoe
verbindingen met de wijk worden gelegd.
De visie is ingezonden door:
Monique Biloro
sociale en maatschappelijke innovatie - mantelzorg Mark_Us Familiehuis
Evert Kolpa
architect / ontwerper Van Bergen Kolpa
Peter Geilen
zorg, Zorg & Co
Paula Biloro
familiezorg Grootfamilie Biloro - Solisa
###.224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
 Toon aan dat voor dit idee draagvlak bestaat in de wijk.
 Licht toe hoe en met welke partijen het plan verder wordt gebracht. Maak een planning en
overweeg een procesdeskundige te betrekken.
De visie is ingezonden door:
Sheila Oroschin
wonen, werken, ontmoeten, leren en zorg The Masters
Juan Carlos Gaviria Moreno procesmanager
Max Verhoeven
student architectuur TU Delft
Han Zittema
coach/ trainer The Masters Academy
Hugo Thomassen
fotograaf/ vrijwilliger
Miranda Reinders
grafische vormgeving/ vrijwilliger
Alex Verhoeven
master/ ervaringsdeskundige
Jan vd Coterlet
coach/ vrijwilliger
Tim Prins
architectuur Studio Stad
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7.

Beoordeling locatieloze inzendingen
De ‘locatieloze’ categorie was aan de prijsvraag toegevoegd om geen ideeën mis te lopen die wellicht
anders niet voor het voetlicht zouden komen. Met een keuze voor deze categorie is het vervolg naar
de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. Er is geen budget voorzien voor uitwerking van deze
voorstellen. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of de beste
ideeën op een andere manier een vervolg te geven.
Alle leden van de kernjury en de lokale jury’s hebben de locatieloze inzendingen vooraf ontvangen en
daarbij hun voorkeur aangegeven. Op 5 april nam zij de 33 locatieloze inzendingen door. 21 daarvan
zijn door geen van de juryleden voorgedragen voor nadere bespreking, acht inzendingen door één of
twee juryleden en twee inzendingen door drie of vier juryleden.
De overige twee inzendingen zijn door vijf juryleden voorgedragen:
###.224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
Besloten wordt om deze inzending, op verzoek van de lokale jury van Sittard-Geleen, toe te voegen
aan de locatie aldaar. De inzending wordt nu niet verder besproken.
###.019 Victory Boogie Woogie - Matching Dreams
Het matchingsproces dat wordt voorgesteld in deze inzending wekt nieuwsgierigheid naar de manier
waarop de inzenders het proces denken op te zetten. Overwogen wordt de mogelijkheid om deze
inzending te koppelen aan een van de geselecteerde of te selecteren inzendingen voor één van de
locaties, maar de aarzeling overheerst. In vergelijking tot de reeds beoordeelde inzendingen zijn de
intenties tot het koppelen van vraag en aanbod te vrijblijvend.
Over het geheel genomen merkt de jury op dat een specifieke locatie opvallend veel toevoegt aan de
zeggingskracht een visie. Zonder een dergelijke concreetheid worden de visies tamelijk dun. De jury
ziet geen inzending die zonder locatie voldoende overtuigingskracht oproept.
De jury adviseert de uitschrijver om daarom te bezien op welke wijze bekendheid kan worden
gegeven aan (een selectie van) de locatieloze inzendingen; bijvoorbeeld door deze online te delen.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat ze in een wat concretere context verder ontwikkeld kunnen
worden.
Een overzicht met de namen van alle deelnemers is opgenomen in bijlage 7.
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Tweede ronde
8.

Beoordeling van de inzendingen

8.1

Toetsing
Technische toetsing
De 20 inzendingen voor de tweede ronde zijn tijdig binnen de sluiting van de inzendtermijn op 28
september ontvangen. Deze uitgewerkte visies met ontwerp moesten voldoen aan de voorwaarden
van de aanvullende reglementen die op 18 mei 2017 per locatie zijn verstrekt aan de deelnemers aan
de tweede ronde. De toetsing op deze en de overige voorwaarden is op 28 september uitgevoerd
door Rutger Oolbekkink, projectleider WHO CARES, m.m.v. Coen Hermans, conform reglement 2e
ronde art. 3.3. De geactualiseerde eigen verklaring conform UEA is separaat gecontroleerd door
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen, secretaris van de prijsvraag, m.m.v. Bram Talman.
Resultaat van deze formele toetsing is dat werd geconstateerd, dat alle inzendingen:
 bestaan uit een ruimtelijke verbeelding, businesscase, eigen verklaring en samenvatting zoals
beschreven in het reglement;
 een uitwerking betreffen van de visie die in de eerste ronde is ingezonden, onder hetzelfde
motto; geen van de inzendingen is op een geheel nieuwe visie gebaseerd;
 zijn ingediend door een team dat tenminste één professioneel ontwerper bevat; hiernaast is de
contactpersoon in beide ronden dezelfde;
Aan inzenders van inzendingen met kleine gebreken is, conform reglement, de gelegenheid geboden
om deze gebreken te herstellen; dit is in alle gevallen binnen de daartoe gestelde termijn gebeurd.
Technische commissies
Op 2 t/m 5 oktober inventariseerden de vier technische commissies (TC) per locatie hoe de
inzendingen reageerden op de opgave, op de daarbij geformuleerde aandachtspunten en criteria, en
op de aanbevelingen van de jury.
 Almere
De toetsing van inzendingen voor Almere vond plaats op 5 oktober 2017, 09.00 - 12.00 uur,
Corrosia, Almere-Haven en werd uitgevoerd door een technische commissie bestaande uit:
- Olaf de Koning, gebiedsmanager, Almere-Haven, gemeente Almere,
- Claudia Laumans, Het Woningbouwatelier,
- Floris van Slijpe, programmaleider Almere 2.0 Vernieuwend Wonen, gemeente Almere.
 Groningen
De toetsing van inzendingen voor Groningen vond plaats op 3 oktober 2017, 12.00 - 15.00 uur,
Economische Zaken gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep en werd uitgevoerd door een
technische commissie bestaande uit:
- Leo Hellinga, beleidsmedewerker ruimtelijke economie, gemeente Groningen,
- Bert Horst, projectleider WHO CARES, gemeente Groningen,
- Peter Klaassen, directeur Wij teams, gemeente Groningen.
Hierbij was ook Hannah Liem, gemeente Groningen, aanwezig.
 Rotterdam
De toetsing van inzendingen voor Rotterdam vond plaats op 4 oktober 2017, 09.00 - 12.00 uur in
het Stadstimmerhuis, Rotterdam en werd uitgevoerd door een technische commissie bestaande
uit:
- Salome Aussen, projectmanager Langer Thuis / teammanager, gemeente Rotterdam,
- Liselotte van Bokhoven, directeur Humanitas,
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- Andriena Lushtaku, gebiedsprojectmanager Charlois, gemeente Rotterdam,
- Robert Paf, adviseur gebiedsexploitatie, gemeente Rotterdam,
- Denise Walraven, beleidsadviseur zorg en welzijn, gemeente Rotterdam.
 Sittard-Geleen
De toetsing van inzendingen voor Sittard-Geleen vond plaats op 2 oktober 2017, 10.00 - 13.00
uur, Walramgebouw Sittard-Geleen en werd uitgevoerd door een technische commissie
bestaande uit:
- Michèle Bartels, senior beleidsadviseur wonen en leefomgeving, provincie Limburg,
- Eric Evers, beleidsadviseur gebiedsontwikkeling, gemeente Sittard-Geleen,
- Ronald Geurts, senior beleidsadviseur wonen, gemeente Sittard-Geleen,
- Jacqueline Goertz, secretaris wijkplatform Geleen-Zuid,
- Rob van der Loo, planeconoom, gemeente Sittard-Geleen.
De commissieleden hebben alle inzendingen voorafgaand aan de toetsing ontvangen en individueel
bestudeerd. De toetsingsbijeenkomsten zijn begeleid door Rutger Oolbekkink, projectleider WHO
CARES en Cilly Jansen, Architectuur Lokaal, secretaris van de jury.
Algemene opmerkingen
 Geldigheid van de inzendingen
De vier TC’s hebben kennisgenomen van de formele toetsing van de inzendingen aan de
voorwaarden, zoals uitgevoerd door de projectorganisatie. De TC’s adviseerden de uitschrijvers,
de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, om alle inzendingen toe te laten
tot de beoordeling, gehoord de jury.
 Contact en belangenverstrengeling
De leden van de vier TC’s hebben geen contacten met de deelnemers gehad, die in strijd zijn met
het hierover bepaalde in de prijsvraagstukken.
 Draagvlak
De lokale projectorganisaties hebben uiteenlopende (publieks)bijeenkomsten georganiseerd; alle
deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om informatieve gesprekken te voeren, aanwezig te
zijn bij feedbackbijeenkomsten e.d. Niet iedereen heeft daar (evenveel) gebruik van gemaakt.
 Financiële haalbaarheid
De financiële onderbouwing van de plannen is in alle voorstellen beperkt uitgewerkt. Voor alle
bijdragen geldt dat de financiële haalbaarheid niet echt te beoordelen is, of de getallen zijn niet
herleidbaar. Er is wel verschil in het niveau van aandacht voor de financiën. Een sluitende
businesscase is t.z.t. wel van belang, maar in dit stadium van de prijsvraag ligt de nadruk vooral op
de uitwerking van de architectonische plannen.
 Zwaardere zorg
Autonome aandacht voor zwaardere zorg is in de context van de prijsvraag beperkt tot zeer
beperkt aanwezig. Dat is soms gerelateerd aan een voorziening voor zwaardere zorg in (de
nabijheid van) de projectlocatie.
Inventarisatie
De technische commissies inventariseerden op welke wijze de inzendingen reageren op de
aanbevelingen van de jury voor uitwerking in de tweede ronde:
 voor alle locaties:
- breng scherpte aan in de uitwerking van de visie tot een plan, doseer de ingrepen, breng
prioriteiten en fasering aan;
- laat duidelijk zien waar de meerwaarde in de visie op zorg zit; denk daarbij na over zwaardere
zorggroepen en geef aan hoe andere doelgroepen worden betrokken;
- leef in een concreet business plan de essentie van het voorstel aan, geef aandacht aan de aanpak
van het proces en de eerste stappen die daarvoor moeten worden gezet, aan betaalbaarheid en
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financiering, maak duidelijk welke investeringen nodig zijn, wie wat betaalt tegenover wie
financieel voordeel heeft en hoe dat op te lossen;
denk niet in beperkingen van wet- en regelgeving; geef aan wat de belemmeringen kunnen zijn en
welke oplossingen gewenst of nodig zijn;
geef aandacht aan duurzaamheid en flexibiliteit van de oplossingen;
besteed aandacht aan de manier waarop de overgang naar volledig duurzame energie wordt
vormgegeven;
besteed aandacht aan de mogelijkheden van zorgtechnologie;
een app is niet het enige technologisch denkbare middel dat kan worden ingezet; besteed
aandacht aan technologie en ICT toepassingen en kijk bij alle voorstellen voor nieuwbouw naar
mogelijkheden voor domotica, zonder te concurreren met bestaande grote platforms.
voor de locatie in de gemeente waarvoor het plan is uitgewerkt (zie onder paragraaf 3.6, 4.6 en
5.6 en 6.6).
voor de individuele inzendingen (zie onder paragraaf 3.6, 4.6 en 5.6 en 6.6).

Bij toetsing van de inzendingen voor Almere-Haven zijn ook de gespecificeerde toetsingscriteria
betrokken zoals vermeld in het aanvullend reglement Almere, art. 4.1.
De toetsingsrapporten zijn per locatie vastgesteld door elk van de commissies.
8.2

Beoordeling
Samenstelling
De samenstelling van de jury was identiek aan die van de eerste ronde (zie hoofdstuk 2.1).
De juryleden hebben alle inzendingen voorafgaand aan de beoordeling ontvangen en individueel
bestudeerd. De juryleden hebben geen contacten met de deelnemers gehad, die in strijd zijn met het
hierover bepaalde in de prijsvraagstukken.
Door onvoorziene omstandigheden kon Nico van Duijn niet fysiek aanwezig zijn bij de beoordeling
van de inzendingen voor Almere, maar hij reageerde schriftelijk en was via skype bij de hele
beoordeling aanwezig. Hiernaast kon Pauline Meurs de presentatie van de inzendingen voor Almere
niet bijwonen; bij de gezamenlijke discussie over deze inzendingen was zij aanwezig.
Toetsingsrapport
Het toetsingsrapport is op 6 oktober ter beschikking gesteld aan de jury.
De beoordeling van de inzendingen vond plaats op 10 en 11 oktober 2017 in Amersfoort.
De jury heeft het advies van de technische commissie aan de uitschrijvers, om alle inzendingen op
toe te laten tot de beoordeling, overgenomen. Op grond hiervan hebben de uitschrijvers alle
inzendingen als geldig bestempeld en zal de ter beschikking gestelde vergoeding aan alle deelnemers
worden uitbetaald.
Beoordelingscriteria
De jury hanteerde dezelfde beoordelingscriteria als in de eerste ronde van de prijsvraag. In aanvulling
hierop zijn de inzendingen in de tweede ronde beoordeeld op de mate waarin het idee bijdraagt aan
het leveren van zwaardere zorg aan mensen die langer thuis wonen.
Aan de jury was gevraagd om in principe per locatie één winnaar en één runner up aan te wijzen.
Voorafgaand aan de beoordeling heeft de jury haar opdracht nog eens nadrukkelijk besproken en
daarbij geconstateerd dat gezocht wordt naar de beste en meest effectieve plannen voor de steden,
die intelligente oplossingen bieden die verder reiken dan de korte termijn en daartoe goed zijn
onderbouwd. In deze context staat het de jury vrij om de plannen van adviezen te voorzien als zij
daarin mogelijkheden herkent - ook als dit de aanbeveling tot het combineren van plannen zou
betreffen.
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Bij de beoordeling in Amersfoort is elk van de teams in de gelegenheid gesteld om de eigen inzending
te presenteren aan de jury en vragen van de jury te beantwoorden. Alle teams maakten van deze
gelegenheid gebruik; bijna alle met een vertegenwoordiging van drie personen.
De jury heeft veel dank en waardering uitgesproken voor de inzet, presentaties en het vele werk dat
alle teams hebben verricht.
Algemene indrukken
De jury zag in alle plannen bevestigd dat de domeinen van zorg en ruimte bij elkaar horen, maar ook
dat de wederzijdse kennis van de beide domeinen nog zeer beperkt is. Daarbij merkte zij op dat de
bouw zorg dwingt over de lange termijn na te denken, terwijl de zorg daarentegen om flexibiliteit
vraagt: we weten niet hoe die er op termijn uit zal zien.
Desondanks reikten de meeste inzenders ideeën aan die zijn gericht op het overstijgen van het
sectoraal denken. In veel inzendingen zijn ideeën aangereikt voor vloeiende overgangen tussen de
domeinen van zorg, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij was de jury verrast door de
dynamiek van de plannen; de voorstellen voor het niet-sectoraal organiseren van de zorg noemde zij
een eye opener.
Het hofje bleek veruit de dominante woontypologie.
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9.

Almere

9.1

Beoordeling van de inzendingen
ALM.008 Almere Haven: Prachtdorp
Ingezonden door: Gerard Jan Hellinga, stedenbouwkundige Community Planning, ISMaatwerk bv /
Willeke Oxener, zorgmanager, Zorggroep Almere / Antje de Groot, directeur bouwbedrijf, Trebbe
bouw/ontwikkeling / Harry Mars, bestuurskundige, ISMaatwerk / Anke van Beckhoven,
Praktijkbouwer in sociaal domein., 7 Zebra's / Caro van Dijk, architect, Caro van Dijk architectuur /
Hetty Welschen, bestuurder; samenwerken en veranderen, Welschen e.a. / Han van Diepen, manager
Vastgoed woningcorporatie de Goede Stede Almere / Anita Wijnholds, landschapsarchitect, HzA
stedebouw&landschap
De essentie van de visie ligt in het realiseren van een belevingszone in het dorpshart, waarbij zowel
herkenbare elementen in de publieke ruimte als de hofstructuur worden versterkt. Het plan is
nadrukkelijk gericht op Almere-Haven en er is sprake van grote betrokkenheid van het team. De jury
is positief over de kwaliteit van de wijk in combinatie met het Odensehuis en zij vindt het bijzonder
dat vanuit het Odensehuis wordt gedacht. Ook worden interessante ingrepen voorgesteld voor het
Centrum. Het team geeft aan dat er een totaalvisie nodig is; daar is de jury het mee eens.
Hoewel er zeker fantasie uit het plan spreekt, karakteriseert de jury het plan over het geheel
genomen als een samenvoeging van vele goede, al bestaande ideeën. Voor elementen zoals
procesbeschrijving en samenwerking met andere partijen is waardering, maar vernieuwend is dit
niet.
De jury zou graag het vertrouwen hebben dat dit plan kans van slagen heeft. Daarvan is zij echter
niet overtuigd omdat een ambitieuze en heldere lijn, die het verband tussen de onderdelen legt,
ontbreekt. Het risico is reëel dat een of meer elementen niet werken; deze kennen bovendien een
verschillend tempo. Dit roept ook de vraag op of de betrokkenheid van bewoners op termijn kan
worden vastgehouden; aan hen wordt geen krachtig perspectief geboden.
De voorgestelde serie programmatische ingrepen staat of valt met de financiering. De ideeën over
verkoop van woningen en de theorie over financiering vanuit pensioenen zijn niet overtuigend
uitgewerkt.
ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
Ingezonden door: Berci Florian RO management & advies DeVRBLDNG BV, Jan Poolen, Architectuur
en stedenbouw, ZEEP architects and urban designers / Jolanda Cavalini, Gezondheidszorg, Zorggroep
Almere / Onno Bremmers, Zorghuisvesting; Cees van Boven, Woonzorg Nederland / Sytse Dugour,
Innovatieve zorgtechnologie, Cinnovate / Jet Brinker Welzijn
In dit plan wordt een uitstekend proces voorgesteld om vanuit stilstand naar beweging te komen.
Vernieuwend is dat het proces is gebaseerd op één, sterk uitgelegde, logica. De jury verwacht dat de
visie zowel bestuurlijk als ambtelijk en door Havenaren zal worden gedragen, omdat het voor
iedereen duidelijk is dat Almere Haven en haar bewoners een dergelijke strategisch-ruimtelijke visie
voor de toekomst nodig zal hebben. Dit team, dat blijkt geeft van kennis van zaken, levert dit.
Voorgesteld wordt niet alleen een gemeentelijke ontzuiling, maar in het verlengde daarvan een
ontzuiling van het gehele zorg- en welzijnsdomein. Hiermee raakt het voorstel het hart van de
prijsvraag WHO CARES, die beoogt om experimenteergebieden op te zoeken, om uitvoering door de
gemeente mogelijk te maken en om de vele verzuilde ruimtelijke, zorg- en welzijnsdomeinen met
elkaar te verbinden. De jury raadt aan: haal gerust geplande en bestaande zorgarrangementen voor
Haven binnen uit de hele stad.
De geldstromen in dit plan zijn afkomstig van gemeenten, Woonzorg Nederland (betrokken in het
team) en verzekeraars. Er is een vergelijkbaar initiatief in Amsterdam-Noord, waarbij van de crisis
een kans is gemaakt; daarbij is een lange adem nodig. De ambities van het plan voor Almere reiken
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verder dan die van het Amsterdamse initiatief en de prijsvraag kan wellicht bijdragen aan versnelling.
Maar ook in Almere zal realisatie moeilijk zijn. Een sterke organisatie en een duurzame financiële
structuur zijn vereisten. De gespecialiseerde expertise die nodig is, vormt de achilleshiel van de
onderneming. Vooral vraagt het van de gemeente om, zowel ruimtelijk als wat zorg en welzijn
betreft, te durven loslaten zonder te vervallen in ‘oude’ denkwijzen. Hier helpt het enorm dat Almere
een prachtige traditie heeft om te experimenteren met nieuwe ideeën.
De eerste zelfredzame wijk van Nederland is een lonkend perspectief dat geladen en uitgewerkt kan
worden. Dat vraagt mogelijk om meer daadkracht dan in de inzending zichtbaar is. Van de genoemde
quick win, woonzorgcentrum De Overloop in Haven Centrum, verwacht de jury dan ook resultaat.
Met de daadkrachtige toezegging van partner Woonzorg Nederland moet dit lukken, zodat het plan
een mooie aanjager kan worden. Wel had de jury graag gezien dat er wat meer concrete voorstellen
waren gedaan die passen binnen de voorgestelde aanpak. Over het idee voor de maatschappelijke
buurtvoorzieningen is twijfel; dit past wellicht meer in Randstedelijke gebieden dan in Almere-Haven.
De jury beveelt aan om in de uitwerking ruimte te organiseren waar (grote en kleine) initiatieven van
derden kunnen landen, zodat de uitwerking van deze lange termijnvisie concreet en snel zichtbaar
wordt en er zo draagvlak onder bewoners kan worden bereikt.
ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
Ingezonden door: Peter van Assche, architect, bureau SLA / Bart Lammers; ontwikkelaar en
projectleider wijkontwikkeling en zorg / Kirsten Hannema, publicist / Renet Korthals Altes, openbare
ruimte, Make Space 4 Play Ruud van der Kind, +Vijf (Pameijer)
De indieners van dit plan weten hoe het werkt in de zorg en enkele juryleden voelen bezieling bij het
voorstel. De analyse is aannemelijk, het plan is duidelijk onderbouwd en past goed bij wat er is; het is
visueel ook helder gepresenteerd. De sterke rode draad zit in de zorg, die niet in de institutionele
context wordt gezocht maar evenmin geheel op vrijwilligers leunt. Er zitten leuke onderdelen in het
plan, zoals Carebnb.
De jury heeft veel waardering voor het haalbare en overzichtelijke plan, waarbij de sociale effecten
een gewenst gevolg zijn, maar geen dwingende noodzaak voor het welslagen. Het op deze manier
ontwerpen aan een sociale structuur zou de jury zeker gerealiseerd willen zien: een plan als dit kan
de hele wijk doen kantelen. De houding van het team maakt een theoretisch goed onderbouwde
indruk en de gerichtheid op architectuur is sterk; inbedding in de bestaande context blijft achter.
De jury noemt het plan haalbaar, maar voorziet ook dat veel moet gebeuren om tot uitvoering te
kunnen komen. Feitelijk gaat het om een inbreiding die bestemmingsplan-technisch moet worden
opgelost en afgestemd met omwonenden. Niet helder is hoe de indieners dit denken aan te pakken.
De jury vraagt zich af of de gewenste beweging en inbedding in de bestaande context kan ontstaan
als het voorstel wordt opgenomen binnen een meer contextueel proces dat heel Almere Haven
onderzoekt. Koppeling aan het plan Expeditie Almere Haven zou een kansrijk perspectief bieden.
ALM.191 The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
Ingezonden door: Jasper Klapwijk, strateeg, Kantelingen / Maarten van Tuijl, architectuur,
temp.architecture / Tom Bergevoet, architectuur, temp.architecture / Dominykas Savickas,
architectuur, temp.architecture / Vigleik
De jury waardeert de energie die uit het voorstel spreekt en vindt dat de presentatie zeker aan een
beter inzicht in het plan heeft bijgedragen. Uit het idee spreekt een verlangen naar en vermogen tot
verandering. Er wordt uitgegaan van wat nodig is in de wijk; daarbij is bouwen geen doel op zich. Dit
uitgangspunt kan het voorstel wel kwetsbaar maken op essentiële punten. Het risico is dat er niets
gebeurt wanneer onvoldoende bewoners belangstelling hebben om daadwerkelijk verandering op
gang te brengen. De nodige verbeeldingskracht om hen mee te krijgen wordt gemist.
Het team heeft ingezet op de moeilijkste aspecten, zoals het anders organiseren van (zware) zorg. Dit
vindt de jury een sterke keuze, echter een uitwerking daarvan wordt gemist. Hoe wordt het mogelijk
gemaakt dat zorg, bekostigd uit de WLZ, thuis gegeven kan worden? Wordt er een combinatie van
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informele en formele zorg gemaakt?
Er worden vier coöperaties voorgesteld met bewoners. Dit vraagt nogal wat organisatie en het levert
niet direct een plan op. Hoewel (energie)coöperaties het verschil waarschijnlijk nog niet direct gaan
maken, wil de jury graag de mogelijkheid ervan serieus nemen. Zij vindt het denken over een
fijnmazig niveau tussen openbaar bestuur en wat mensen zelf kunnen, interessant. Dat deze
gedachte in het plan niet is vervlochten met energiecoöperaties vindt de jury opmerkelijk. De
teamsamenstelling is te beperkt om tot de sterke organisatie te komen die nodig zal zijn.
Over de financiën is serieus nagedacht maar de doorrekening overtuigt nog niet en lijkt niet
realistisch binnen de huidige structuur.
ALM238 Het rijtjeshuis past de zorg
Ingezonden door: Janet Vutcheva, Julia Dinu, Amber Tjhie, Pietro Monero, Bert Tjhie - TEKTON
architekten / Hester Hulsbos, Annemarie de Lange, Simon Dragt, Gerard Alferink - Triade
Irene Coopman - zorgsector / Marco Meerdink - zorgsector / Jos Darmanata - Data Science
Amsterdam
Het plan concentreert zich op transformatie van het rijtjeshuis en is gericht op het bereiken van
sociale en technische (energetische) verduurzaming. Hiertoe worden veel ideeën naar voren
gebracht. Het team zet zwaar in op een heel scala aan instrumenten, met de nadruk op ICT, om tal
van aspecten te integreren, zoals veiligheid, langer thuis wonen en het tegengaan van vereenzaming.
Dit team is een van de weinige die serieus werk maken van domotica. Er is veel energie gestoken in
het maken van profielen van mensen in de voorfase van het proces. Hiermee wordt verder weinig
gedaan en vernieuwende zorgprofielen worden gemist.
De jury waardeert de pogingen die zijn gedaan om via de techniek door te denken over langer thuis
wonen, maar stelt ook dat het bijzonder moeilijk is om kunstmatige intelligentie in te zetten om bij
kwetsbare groepen het menselijk handelen effectief aan te vullen. Daarvan zijn nog weinig goede
voorbeelden bekend.
In dit plan ontstaat geen beeld van de manier waarop de verzamelde data worden ingezet om het
verschil te maken. De ideeën missen nog de nodige samenhang en er is geen aandacht voor andere
technische ontwikkelingen zoals het inzetten van robots voor het bereiken van sociale doelen: een
gesprekspartner, een maatje dat op gezette momenten in actie komt om de oudere te herinneren
aan de inname van medicatie of andere afspraken. Het plan is niet vernieuwend. Kleinschalige
woonvormen voor mensen met een beperking en/of behoefte aan ondersteuning zijn in veel
Nederlandse woonwijken in deze vorm aanwezig.
Er zijn vragen bij de voorstellen voor woningtransformatie. Wonen en flexibiliteit zijn mooi en
gedetailleerd bij elkaar gebracht, maar de voorstellen lijken alleen kosteneffectief bij het
transformeren van een hele rij woningen. Ook is er twijfel of simpeler ingrepen uiteindelijk niet
effectiever zijn. De ideeën over financiering van het totaalconcept zijn onduidelijk.
9.2

Resultaat WHO CARES locatie Almere
De jury besluit om de plannen Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven en
BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes ex aequo aan te wijzen als winnaar van WHO CARES
voor de locatie Almere. Hierbij stelt zij de voorwaarde dat de inzenders van deze plannen met elkaar
in contact treden over mogelijke samenwerking in het vervolg. Doen zij dit niet, dan is er geen
winnaar en worden zij ex aequo als runner up aangewezen.
De prijsvraag is niet alleen gericht op het samenbrengen van wonen en zorg, maar nadrukkelijk ook
op de grotere context van ruimtelijke ontwikkeling. Er is een aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief
voor heel Almere Haven nodig. Waar de kracht van het ene plan in het contextuele proces ligt, ligt
dat van het andere in de concreetheid van de visie. Als deze beide teams gaan samenwerken vullen
ze elkaar op essentiële punten aan en krijgt Almere Haven een samenhangende ontwikkelingsvisie en
een direct realiseerbare eerste stap daarin.
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10. Groningen
10. 1 Beoordeling van de inzendingen
GRN.083 Michi Noeki - verbinden en verblijven
Ingezonden door: Tom Bullens, Stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, Vollmer & Partners / Irene
Edzes, Architectuur, omgevingspsychologie, Vollmer & Partners / Frank Rietveld, landschapsontwerp,
Vollmer & Partners / Hans Hoepel, Senior adviseur zorg, Twynstra Gudde / Jaap Warmenhoven, Cocreatie en social design, Twynstra Gudde / Ilta van der Mast, publiek-private samenwerking en
community building, Twynstra Gudde / Elise van Geel, betrokken buurtbewoner voormalig bestuurslid
van de Bewonersorganisatie Oosterpark / Denise Damme, grafisch ontwerp / Robin Hulsman,
financiële analyse, AdviesTalent / Lodewijk Boersema, financiële analyse, Adviestalent
De eenvoud van het concept voor kleine, laagdrempelige voorzieningen in de wijk is evident en
sympathiek. Uit het streven naar het meest minimale, waarmee toch iets essentieels in beweging
wordt gebracht, spreekt een zekere charme. De focus op een specifiek element is helder en krachtig
doordat er niet de suggestie is dat het voorstel daarmee een oplossing voor alle problemen biedt.
Het idee sluit goed aan bij de werkelijkheid waarin bijvoorbeeld senioren, met een steeds kleiner
wordende wereld, aanleiding vinden om naar buiten te gaan en in de Michi Noeki’s een plek vinden
om te rusten, een praatje te maken en - heel belangrijk - gebruik te maken van het toilet etc. Nadeel
is wel dat kritische aandacht voor de zwaardere zorg niet aan de orde komt in dit plan. Wel hebben
de Michi Noeki’s door de opgeleide vrijwilligers een signalerende functie en daardoor een
preventieve werking.
Terughoudendheid vindt de jury een verkeerde keuze. Als dit plan goed wordt uitgevoerd, moet het
juist écht herkenbaar worden. Het idee is immers overal in het land uitvoerbaar. Openingstijden ook
in de avonduren lijken een beter idee en er zou een relatie met pakketdiensten kunnen worden
gelegd om de wijkfunctie op verschillende manieren te versterken.
Het idee van het inzetten van mensen die zelf eenzaam zijn als vrijwilliger is een mooie gedachte. Het
idee dat zomaar tientallen mensen acht uur per week beschikbaar zijn, is een grote overschatting van
de realiteit, waarin vrijwilligerswerk bovendien moet worden ‘gemanaged’. Denkbaar is, dat deze
taak in de opstartfase ondergebracht wordt bij een professional.
Het bieden van een vergoeding kan aantrekkelijk zijn voor vastere inbedding van vrijwilligers, die
over vaardigheden moeten beschikken. Aan de andere kant: de inspanningen zijn beperkt en soms
volstaat het om als vrijwilliger gewoon in de Michi Noeki aanwezig te zijn en de krant lezen. Mogelijk
kan voor de gewenste aanwezigheid ook aan zzp-ers worden gedacht.
Het lijkt alsof (de functie van) het buurthuis in een aangepaste vorm terugkomt. In de hele stad
Groningen zijn er buurtaccommodaties, maar niet in de Oosterparkwijk. De eigen inbreng is licht, dus
hier zou al direct een experimentele Michi Noeki van start kunnen gaan om zo ook een beter beeld te
krijgen van de problemen die daarbij op kunnen spelen. Hoewel dit niet wordt beoogd, adviseert de
jury na te gaan in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de ruimte in de overgangszones tussen
publiek en privaat.
De kleinschaligheid van de ingrepen maakt het snel inzetbaar en de combinatie van de
zilverdraadroute met de gekozen plekken biedt goede mogelijkheden om te proberen of het idee ook
een na te volgen model kan gaan vormen voor andere wijken met weinig sociale cohesie. De jury
beveelt uitvoering daarom sterk aan. Het zou prachtig zijn als zo’n grote vraag als in de prijsvraag is
gesteld effectief beantwoord kan worden met zo’n minimale en doeltreffende ingreep.
GRN.084 Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
Ingezonden door: Bart Westerveen, strategie & communicatieVeenbrand / Mathijs Dijkstra,
landschapsarchitect, MD Landschapsarchitecten / Michael Rouwendaal, landschapsarchitect, MD
Landschapsarchitecten / Jan Bleeker, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Noord-Nederland / Robert Kuiper, gebiedsontwikkelaar, Rizoem / Annet Ritsema, architect, Specht
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architectuur & stedenbouw / Jochem Koster, architect, Specht architectuur & stedenbouw / Melvin
Koolen, architectonisch ontwerper, Specht Architectuur & Stedenbouw / Daphne Callee, initiator en
organisator van sociale foodhubs , Stichting BINt / Jan Willem Vrieling, initiator en organisator van
sociale foodhubs , Stichting BINt
In de eerste ronde van de prijsvraag zette dit team - als enige - voedsel in als middel om
ontmoetingen op gang te brengen, onder meer in een project waarbij mensen terugkeren in de
maatschappij. De jury vond het een van de meest verrassende inzendingen en zij verwachtte meer
van dit soort mooie totaalconcepten in de tweede ronde.
Het boekje dat bij de presentatie van het plan wordt uitgereikt vindt de jury mooi vormgegeven. Zij
typeert de inzenders als een soort vrijbuiters, die gezondheid op een andere manier durven te
interpreteren. Het concept uit de eerste ronde is op de achtergrond geraakt in de uitwerking. Dat
vindt de jury zowel jammer als enigszins verwarrend. Er wordt een proces op hoofdlijnen
voorgesteld, met een heel palet aan ideeën dat samen met bewoners kan worden ontwikkeld. De
jury gelooft niet dat bewoners vanzelf met allerlei ideeën komen; het is belangrijk dat zij zien welke
mogelijkheden er zijn voordat ze keuzes maken. De jury ziet nog geen samenhang in de voorstellen
en krijgt ook nog geen beeld van wat er gaat gebeuren. Hoewel de logica van de getoonde tijdlijn niet
overtuigt, herkent de jury wel de strategische ontwikkelingslogica in de grafiek.
De basis van het voorgestelde fonds is het naar beneden brengen van de zorgkosten. Dit zou geld
opleveren en een kasstroom op gang brengen, maar zo werkt het helaas nog niet. Dit geld komt bij
deze processen niet terecht bij degenen die waarde veroorzaken. De effecten van preventie zijn
moeilijk te kwantificeren alhoewel er wel een preventieakkoord op komst is. Er zijn al wel wat
mogelijkheden om de kosten voor een gebied te bekijken, in plaats van die voor een persoon of
personen, echter dergelijke experimenten zijn niet terug te vinden in het plan. De jury had het mooi
gevonden als deze op het gebied van preventie waren toegepast.
Er is waardering voor het idee om de energiecoöperatie als drijvende kracht te gebruiken en de
manier waarop dit wordt geprobeerd noemt de jury slim. Ook het nadrukkelijker de wijk intrekken
van het UMCG is een goed idee. Het UMCG heeft ook wel een belang bij een betere verbinding met
de wijk; tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt dat een initiatief te sterk op een partij als het
UMCG leunt, omdat het succes uit de wijk moet komen. Het voorstel voor woningaanpassing is
helaas niet uitgewerkt. In de huidige uitwerking van het plan is het innovatieve karakter ervan niet
goed naar voren gekomen.
GRN.086 Care2Share - Oosterparkwijk
Ingezonden door: Wieteke Nijkrake (architect), NOHNIK architecture and landscapes / Jorrit
Noordhuizen (landschapsarchitect), NOHNIK architecture and landscapes / Patrick Jansen
(gezondheidswetenschapper, senior onderzoeker en adviseur zorgprocessen), bureau HHM / Willem
Bossers (bewegingswetenschapper en inwoner Oosterparkwijk), BeweegStrateeg Tim Burmanje
(planeconoom zorgvastgoed), Stadkwadraat / Chantal Robbe (planeconoom financiering strategieën),
Stadkwadraat
Het combineren van geldstromen in het sociaal domein vindt de jury een mooi idee. Al het zorggeld
wordt gebundeld en zo wordt zorg op maat geleverd. Het gaat om ‘toegang krijgen tot’ en het idee
dat je maar één telefoonnummer hoeft te bellen om te worden geholpen is perfect. Mensen die zelf
regie over hun leven kunnen voeren, met hun netwerk en kinderen, hebben het hiertoe voorgestelde
leefabonnement niet nodig, maar het kan met name ouderen erg veel rust geven. Het idee dat je iets
hebt geregeld om, als het erop aankomt, steun te kunnen krijgen, heeft ook een preventieve
werking: er wordt minder snel gebruik van gemaakt als die zekerheid er is. Echter, de doelgroep die
in dit plan aan het abonnement gekoppeld wordt, heeft baat bij een zo lang mogelijke
zelfstandigheid; ondersteuning gekoppeld aan een abonnement neemt hen wellicht onnodig en te
snel iets van de regie af die zij nog kunnen voeren.

43

Een fonds in de wijk zet mensen aan tot denken over wat ze later nodig hebben, en omdat het gaat
over preventie en solidariteit kunnen ook mensen aansluiten die nog geen zorg nodig hebben. Het
gaat echt om ontzorgen: ook voor wie heel druk is, helpt dit systeem.
De jury stelt de inzenders voor om de misschien wat ongelukkige benaming ‘leefabonnement’ te
veranderen in iets dat ook de solidariteit en verbondenheid tussen de bewoners benoemt. Ze hoopt
dat het zo kan worden ontwikkeld dat zorg en abonnement kunnen worden losgekoppeld en dat het
interessant genoeg wordt voor iedereen in de wijk om mee te doen. Het zou niet wenselijk zijn als
voor het fonds een nieuwe organisatie moet worden opgericht.
Het plan getuigt van een andere manier van kijken naar de zorg. Het brengt alle zorg en welzijn, die
nu in alle sectoren is verkokerd en versnipperd, bij elkaar. De jury vindt dat we dit veel meer zouden
moeten doen.
De mooie Oosterparkwijk is geënt op een bijzonder architectonisch beeld. Het team doet daarin een
typologisch zeer knappe interventie zonder dat het beeld vanaf de straat wordt aangetast. De
binnenhoven worden gebruikt om de gesplitste, nieuwe bovenwoningen te ontsluiten en
tegelijkertijd de hoven zelf te activeren. De jury beveelt aan om deze ingrepen, juist vanwege het
karakteristieke straatbeeld, in overleg met Nijestee goed te plannen zodat de transformatie niet per
woning, maar per woonblok kan plaatsvinden. Met de zorgwoningen wordt echt iets toegevoegd aan
de wijk.
Al met al resulteert het plan in een ruimtelijk zorgvuldig doordachte en leuke buurt, die het
buitenleven met dieren en al de wijk in brengt. Door de subtiliteit van het plan heb je niet meteen
het idee dat alles anders wordt - maar alles is wel anders geworden.
Veel waardering is er voor de gedachte dat je solidariteit anders kunt organiseren en daarmee een
steeds schrijnender sociale segregatie kunt tegengaan.
GRN.109 Verbonden
Ingezonden door: Harald Mooij, Architectuur, MOOIJ architectuur / Jeroen Bos, Architectuur,
DenkWerk Architectuur / Ilja Mooij, Huisarts, Huisartsenpraktijk Marken / drs. F.H. Bos, Huisarts,
Raad van Commissarissen Holding "Onze Huisartsen" / drs. J.S Repelaer van Driel, waarn. Huisarts, 't
Gooi tot Wieringen ing. Henk Timmerman. Senior Adviseur Speciale Projecten, Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG) / dr. Klaske Wynia. Onderzoeker Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG), afdeling Gezondheidswetenschappen; projectleider SamenOud / ir. Paul John de
Jong. Directeur Ontwikkeling bij FRAME vastgoed
De jury was onder de indruk van de visie uit de eerste ronde van de prijsvraag, opgesteld door een
divers team dat over veel kennis beschikt. De betrokkenheid met de universiteit is een pluspunt.
De impact van het uitgewerkte voorstel is groot en er ligt een zware bewijslast onder. Het kan
vermetel worden genoemd om de structuur van de wijk aan te passen op basis van de conclusie dat
de wijk mooi is, maar de structuur ervan niet werkt. Er worden forse ingrepen voorgesteld, waarbij
delen van de wijk zo worden omgevormd dat ze tot de dagelijkse wandelroutes gaan behoren, met
als resultaat een wijk die totaal anders gaat functioneren. Een serie nieuwbouwblokken wordt
ingezet op centrale punten om het publiek domein verder te animeren. De inzenders noemen de wijk
nogal geïsoleerd, maar zetten desondanks niet nadrukkelijk in op een verbinding met de stad.
De jury heeft waardering voor allerlei onderdelen van het plan, waarvan de verwachting is dat deze
zullen bijdragen aan de dynamiek van de wijk. Het organiseren van verbindingen over het water en
tussen de straten is mooi maar de uitwerking roept ook vragen op over de vele ingrepen.
De argumenten die worden gebruikt om de integraliteit tussen de ruimtelijke ingreep en de zorg aan
te tonen, kunnen ook tot een heel andere uitkomst leiden. En hoewel de mooiste elementen die in
de wijk aanwezig zijn beter ingezet worden, blijft het bezwaarlijk om een beschermd stadsgezicht zo
zwaar aan te tasten.
Met het experimentele zorgmodel SamenOud beschikt het team een sterk zorgconcept, maar de
inpassing hiervan in het plan is onvoldoende zichtbaar. De jury heeft moeite om grip te krijgen op de
vraag voor welke problemen een oplossing wordt geboden. Er ligt niet één uitgesproken visie onder
het plan en voorstellen voor zorg worden niet concreet gemaakt.
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De jury is er niet van overtuigd dat de ingrepen zo rigoureus moeten zijn als wordt voorgesteld, om
zowel een nieuwe wijk als geld op te leveren. De vuistregel dat hetgeen wordt gesloopt, in drievoud
moet worden teruggebouwd om de ontwikkeling te kunnen betalen, gaat hier niet op. Het financiële
model is dun en toont niet aan dat de ingrepen kunnen worden terugverdiend: daarvoor moet het
vastgoed in één eigendom zijn.
GRN.147 See me, feel me, touch me, heal me - Tommy
Ingezonden door: Alex Sievers, conceptontwikkelaar, Beyond Now / Jenny van Heeringen, architect,
ZILT architecten / Rindert Gerritsma, architect, ZILT architecten / Annelies van der Nagel,
conceptontwikkelaar, Beyond Now / Thomas Martens, zorginnovatie, VIVO-Plus / Han Sumajow,
zorginnovatie, VIVO-Plus / Marieke Mentink, vastgoedontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Hengelo /
Rob Dijkman, vastgoedontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Hengelo / Henri Pleizier,
vastgoedontwikkeling, Aalberts Ontwikkeling / Carlijn Buts, vastgoedontwikkeling, Aalberts
Ontwikkeling
Het plan maakt een groot gebaar aan de rand van de wijk, waar een contextuele samenhang nu nog
ontbreekt. De jury vindt het verbreden van de wijk door het opzoeken van de ruimtelijke grenzen wel
een mooi idee. Het plan brengt meteen veel leven in het gebied; dat zal zeker impact op de wijk
hebben. De metafoor met Tommy als persoon is sympathiek, maar deze visie wordt niet doorgezet in
het voorstel.
De jury buigt zich vooral over de vraag of het plan past in de wijk en wat het oplevert in relatie tot de
doelstelling van de prijsvraag. Stedenbouwkundig worden de kwaliteiten van het plan herkend,
hoewel een draaiing van 180 graden de toren wat meer in het midden van de wijk zou situeren. Over
de voorgestelde hoogte van het gebouw in relatie tot de huizen in de wijk lopen de meningen van de
juryleden uiteen.
Er is grote aarzeling of het plan zal leiden tot vermindering dan wel vergroting van de tweedeling in
de wijk, zodat er bij wijze van spreken een yuppenhoek ontstaat die maar weinig aansluiting vindt bij
de bewoners in de rest van de wijk. Er worden geen voldoende sterke verbindingen met de wijk
gelegd. Voorzieningen die aanleiding geven voor een dagelijks loopje naar deze hoek van de wijk
ontbreken. Er is alleen de school, waarbij het voorstel tot samenwerking om integraliteit te bereiken
een wat geforceerde indruk maakt. Ook het plan met tuintjes in containers en het zorghotel
overtuigen nog niet helemaal.
Hiernaast wordt indirect, op kosten van de gemeenschap, dure openbare ruimte toegevoegd terwijl
er al zoveel openbare ruimte in de wijk is, die om een beter gebruik vraagt. Het idee is dat de zorg
wordt gefinancierd door de grondprijs naar beneden te brengen. Deze aanname komt het
realiteitsgehalte van het plan nog niet ten goede, hoewel het verdienmodel zeker interessant is.
Hoewel er behoefte kan zijn aan een mooi uitgewerkt plan zoals dit, en het niet onvoorstelbaar is dat
de gemeente Groningen een gebaar zou kunnen maken zoals wordt voorgesteld, is de vraag of al die
extra investeringen in het openbaar domein op deze locatie moeten worden gedaan.
De jury denkt niet dat het plan een oplossing biedt voor de vraag die gesteld is in het kader van de
prijsvraag.
10.2 Resultaat WHO CARES locatie Groningen
De jury besluit om het plan Care2Share - Oosterparkwijk aan te wijzen als winnaar van WHO CARES
voor de locatie Groningen.
Het plan Michi Noeki - verbinden en verblijven wordt de runner up.
“Het is duidelijk,” aldus de jury, ”dat de Oosterparkwijk stedenbouwkundig gezien een prachtig
vormgegeven wijk is en dat de prijsvraag het de deelnemers alleen daarom al heel moeilijk heeft
gemaakt. Het is voor deze wijk misschien het beste antwoord om niet te niet kiezen voor een
rigoureuze ruimtelijke ingreep, maar voor subtiele doch veelbetekenende ingrepen die vanuit de
zorg zelf geredeneerd zijn.”
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11. Rotterdam
11.1 Beoordeling van de inzendingen
RDM.009 De hofjes van Carnisse
Ingezonden door: Richard Breit - directeur - Stedebouw & Architectuur - DUTCH Urban Solutions /
Ronald van den Hil - Partner - Proces & Organisatie - Vos de Boer & Partners / Aart Wijnen Algemeen directeur - Software Digitale woonomgeving - Woonconnect / Geert Schutte - PartnerSoftware Digitale woonomgeving - Woonconnect / Marjon Damen - Zorgmanagement specialist Erasmus Universiteit / Nadesh Reef - Zorgmanagement specialist - Erasmus Universiteit Jaap Norbruis
- e-health & zorgtechnologie - Medify
De goede presentatie versterkt het inzicht in het plan, dat door de jury een bouwkundig ontwerpplan
wordt genoemd. De wijk wordt stapsgewijs getransformeerd door het ontwikkelen van de dwars-as
die de monocultuur van de bouwblokken effectief weet te doorbreken en te verrijken. Dit is
stedenbouwkundig goed te verdedigen. Er is waardering voor de voorgestelde architectuur.
De jury vindt vernieuwing vanuit de dwarsstraat met hofjes op de kopse kanten een mooi idee. Het
is, onder meer met het oog op de leegstaande praktijkruimtes, wel jammer dat het team nog niet
genoeg werk heeft verricht om bewoners en zorgverleners te betrekken.
Het voorstel is compleet en mooi, en de nieuwe typologie is begrijpelijk voor de passanten die er
wonen. Wel blijven de functies van de gebouwen wat vaag. In de praktijk zullen mensen vooral
kiezen voor aanbouw of uitbouw in de tuin, maar de jury ziet meer in plekken in de wijk waar
mantelzorg kan worden ondergebracht in serres die bedoeld zijn voor gemeenschappelijke
activiteiten.
Bij het opstarten van het plan wordt vertraging voorzien: het corporatiebezit in de wijk is beperkt en
de jury ziet de beheervragen al opkomen. De gemeente heeft grote moeite de vele individuele
eigenaren onderhoud te laten plegen - en als die eigenaren dat doen, is het net genoeg voor nu,
maar niets meer dan dat. Waarom zouden zij nu wel grootschalig investeren, terwijl het gros van de
woningen hetzelfde blijft?
Het online platform, dat zich elders in Nederland heeft bewezen, is een integraal onderdeel van het
plan. Een platform alleen is echter niet genoeg; dat moet dichter bij de mensen gebracht worden en
meertalig toegankelijk gemaakt worden voor iedereen.
Er is waardering voor de verbinding met het Zuiderpark, waarbij er wel twijfel is of het wegnemen
van een van de drie gebouwen hiervoor de beste manier is. Positief is het idee voor een plek waar
dementerende mensen in een beschermde omgeving - binnen de nieuwbouw voor Humanitas die is
opgebouwd uit hofjes - naar buiten kunnen.
Hoewel er vragen zijn over eigendom, beheer en financiering, noemt de jury het plan reëel;
waarschijnlijk niet voor de hele wijk, maar toegepast op enkele zorgvuldig te ontwikkelen plekken.
Het team is klein en kan verdere versterking op het gebied van zorg wel gebruiken.
RDM.067 iCAREnisse
Ingezonden door: Danny Nelemans, stedenbouw, OD205 / Floor Driessen, Onderzoeker Zorg en
Wonen, Kaap O / Pieter Sprangers, architectuur, Groosman / Rik Moonen, Stadstrainer ouderen in de
samenleving, RikMoonen.nl / Han-Michiel Verroen, multi-technische dienstverlening (oa. HealthCare
& infra), Spie / Henk Verheessen, kwaliteitsverbeteraar van zorgprocessen, Sophisticaid / Madelon
Pluis, architectuur, Groosman / Judit Gaasbeek Janzen, stedenbouw, OD205
De jury heeft veel waardering voor de inzet van het team en de grote betrokkenheid bij de wijk. Er is
oprecht geprobeerd te begrijpen hoe zorg in de wijk kan worden gebracht. Echter er wordt nog
steeds iets teveel van buitenaf geredeneerd en de jury noemt de ideeën die worden voorgesteld niet
altijd realistisch. Het wijkbedrijf op zichzelf, met dienstverlening, ondernemers en zorg, kan
interessant zijn, maar de gedachten over zorgorganisaties die samen moeten werken, lijken niet
46

gebaseerd op kennis van de praktijk. De zorgverleners zitten al vanaf 2015 samen aan tafel en er is
geen behoefte aan een extra laag hier bovenop. Hiernaast wil niet elke student vanzelfsprekend
boodschappen doen voor ouderen; goede voorbeelden van succesvolle studentenprojecten zijn nog
schaars en meestal als verplicht onderdeel ingebed in de opleidingen.
Het bereikbaar maken van zorg voor mensen met een kleine portemonnee moet op een misverstand
berusten: zorg is al lang een basisrecht. Het VPT (Volledig Pakket Thuis) is mogelijk binnen de huidige
wet- en regelgeving, maar biedt helaas niet de oplossing waardoor veel mensen echt thuis kunnen
blijven wonen. Op grond van het regeerakkoord is de verwachting wel dat er meer ruimte zal komen
in financieringsstromen en er zijn al zorgverzekeraars die hierin mee willen gaan.
Uit de onderbouwing en financiering van de stedenbouwkundige ingreep spreekt terughoudendheid:
deze wordt acupunctuur genoemd terwijl het toch een forse ingreep betreft. De aannames over
winst uit huur in de businesscase, die in de wijk terugvloeit, zijn verre van realistisch: de gemeente
doet tientallen miljoenen onrendabele investeringen in de wijk.
Het plan gaat voorbij aan het werkelijke probleem: de onderverhuring van woningen door
particuliere eigenaren. De jury werpt de vraag op of een methode om te transformeren te bedenken
zou zijn die betrokkenheid vanuit de wijk afdwingt, waardoor de bewoners en ondernemers worden
gemobiliseerd om zelf in beweging te komen tegen bijvoorbeeld huisjesmelkers.
In de film die het team presenteert reageren ondernemers uit de wijk enthousiast op de voorstellen.
Nog niet helemaal duidelijk wordt, waarom zij in de afgelopen jaren niet zelf in actie zijn gekomen,
en wat er dus nog aan ontbreekt om hen hiertoe aan te zetten; wellicht kan een pilot in één straat
worden uitgevoerd.
RDM.094 De Dwarsstraat
Ingezonden door: Tomas Dirrix, Architectuur & Stedenbouw, diederendirrix / Flavio Pettinelli,
Architectuur, diederendirrix / Juan Miguel Bienvenido Zambrana, Architectuur, diederendirrix
Steven Delva, Landschap en Publieke Ruimte, DELVA / Barend Mense, Landschap en Publieke Ruimte,
DELVA / Lars Drijvers, Zorg Ontwikkeling en Vastgoed, Vitaal Zorgvast / Roderick Trompert, Interactie
Ontwerper, UNITiD
De jury noemt de voorgestelde stedenbouwkundige transformatie interessant. Het idee van de
doorbraak naar het Zuidplein is mooi en logisch, en sluit aan bij de ambitie van de stad. De beeldtaal
spreekt aan en de aanpak is beheerst. Het wonen aan een hofje, zoals wordt voorgesteld, getuigt van
een grote kwaliteit.
Voorzieningen kunnen rondom de dwarsstraat worden georganiseerd en gegroepeerd. Het plan kan
een toegevoegde waarde bieden aan langer thuis wonen, maar vraagt ook veel van zorgorganisaties
in de wijk. Ondanks de achterliggende visie zijn vragen over de zorg niet voldoende beantwoord. De
inzet van studenten voor ondersteunende activiteiten is aardig, maar de wijk is niet bijzonder
interessant voor studenten. De flat Nancy Zeelenberg (van Humanitas Huisvesting) is mogelijk
verward met verpleeghuis Hannie Dekhuijzen (van Humanitas Zorg). Niet duidelijk is of
verpleeghuiszorg echt wordt geschrapt; dat zou de jury geen goed idee vinden. Het Zuiderpark is niet
betrokken.
Er zijn serieuze bezwaren tegen de verkeersveiligheid van de dwarsstraat, die om de 45 meter wordt
gekruist. Het zal moeilijk worden om de straat goed te laten functioneren en er een samenhangende
vormgeving voor te ontwikkelen om chaos te voorkomen. Wanneer deze straat een belangrijke route
wordt in de wijk is er twijfel of het wonen en werken nog te verenigen is met beslotenheid en zorg.
Voor voetgangers zijn de afstanden te groot, maar het is ook niet de bedoeling dat de (brede) straat
een fietspad wordt. Dat lijkt namelijk op gespannen voet te staan met het besloten en beschutte
wonen in het hofje.
De jury vindt het jammer dat het plan veel aannames bevat; het algemene idee is dat als elders iets
mogelijk is, het ook in deze wijk kan. Er is weinig getoetst met professionals en er is weinig contact
geweest met wijkbewoners. De app wordt gewaardeerd; verankering in de buurt is een
aandachtspunt.
Het zal moeilijk zijn om het plan te financieren. Na sloop voor de doorbraken komen er minder
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woningen terug en moet hoger worden gebouwd; voordat met de bouw kan worden begonnen zijn
de kosten al ruim 1,5 miljoen. Het plan zal het echt moeten hebben van institutionele beleggers; van
de zorgverzekeraars zal het niet komen. Het idee dat hogere huurinkomsten terugvloeien in de wijk
is een naïeve gedachte. Het is soms een kwaliteit maar vaak ook een zwakte dat er zo romantisch is
gedacht en het team is wat eenzijdig.
RDM.158 Who Dares - Carnisse 2027
Ingezonden door: Pi de Bruijn, partner en architect, de Architekten Cie. / Esther Akkerman-Dwars,
Projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor (pensioen-) fondsen, Syntrus Achmea Real Estate & Finance /
Erik Vrieling, conceptontwikkeling, Cie. Concepts/de Architekten Cie. / Annemarie van Went,
architect, wonen met zorg, de Architekten Cie. / Eric van Noord, architect, publieke gebouwen, de
Architekten Cie. / Hugo Beschoor Plug, architect/onderzoeker gebouwde omgeving en zorg, BPvF /
Michiel Van Driessche, landschapsarchitect, Felixx Landscape Architects & Planners / Joep Arts,
(medior) adviseur woningmarkt, Stec Groep /Onno Dwars, commercieel directeur, Ballast Nedam
Development /Nicolle Terlouw, developer, Ballast Nedam Development /Emilie van Erven Dorens,
Senior Projectmanager Zorgvastgoed voor (pensioen-) fondsen, Syntrus Achmea Real Estate &
Finance /Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy, Programs, Investments and Lessons van de
divisie Zorg & Gezondheid, Zilveren Kruis
Dit plan roept de fundamentele vraag op of er in kleine stappen moet worden gesleuteld aan
onderdelen van de wijk, of dat het mogelijk is om met een grote transformatie 30% te vernieuwen.
Dat is erg veel, maar het biedt daardoor fundamentele sturingsmogelijkheden. Dit plan bespeelt een
ander register en kan een slag maken waarmee de hele wijk de eigen identiteit kan versterken én
vernieuwen. De wijk in zijn geheel wordt aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen terwijl de functie
van betaalbare huisvesting voor passanten wordt behouden. Dat zal resulteren in meer woningen,
veel nieuwe en andere bewoners, en voorzieningen waarvoor meer draagvlak zal zijn. Wanneer zo’n
grote investering wordt gedaan, moet iedereen daarvan profiteren; de 70% die niet wordt vernieuwd
is minstens zo belangrijk.
De jury gelooft in drastisch ingrijpen in de wijk door verdichting. Dit voorstel doet dat volop; lastig is
wel dat het plan juist langs de singel, waar alles net aardig op orde was gebracht, fors ingrijpt.
Misschien is dat ook wel nodig. Humanitas wil meewerken aan dit vernieuwende concept waarbij
een modern verpleeghuis, in combinatie met de school, in het hart van het centrum wordt gebracht
en nieuwe voorzieningen tot stand komen. De geprojecteerde nieuwbouw op de vrijgekomen locatie
aan het park, in het zuiden van het plan, biedt een mooi nieuw perspectief voor de wijk. Over de
vormgeving lopen de meningen uiteen, maar het voorgestelde beeld geeft de intenties weer; het is
niet het eindbeeld en wellicht moet de verdichting anders worden georganiseerd. Het plan voorziet
in de behoefte aan levensloopbestendige woningen.
De brug over de Maashaven is zeker nodig en deze is al in gemeentelijke plannen opgenomen. Het
zal een brug voor alleen langzaam verkeer moeten zijn. Het voorgestelde aanlandingspunt bij een
zeer druk kruispunt is ingewikkeld, maar er zijn - ook bij de gemeente - al alternatieve ideeën voor de
plek van de brug.
In de context van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt met verschillende partijen
gesproken over hun bijdrage aan de aanpak van deze wijken. De case in Carnisse kan een mooi
voorbeeld zijn voor het gesprek met deze partijen, over wat zij kunnen bieden voor herontwikkeling
van juist ook de minder mooie locaties die van groot belang zijn voor de stad. Het kan een extra
prikkel zijn voor het NPRZ.
De jury noemt het plan voor binnenstedelijke verdichting een spannende testcase als alternatief voor
bouwen in het buitengebied, met inbegrip van openbaar vervoer en mobiliteit. Het plan past in de
ambities van Rotterdam. De woonwijk kan transformeren in een stadswijk, met aandacht voor de
middengroepen. De professionaliteit van het brede team draagt in belangrijke mate bij aan het
vertrouwen van de jury in het plan. Ze beveelt nog wel versterking van zorg aan, en van het
betrekken van bewoners.
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Dit is het enige geselecteerde plan in de prijsvraag, dus ook in de andere gemeenten, dat
nadrukkelijk gericht is op ingrepen op deze grote schaal. Het kan een belangrijke voorbeeldwerking
hebben voor hedendaagse stadsvernieuwing waarbij innovatie van zorg de motor van de
vernieuwing is.
RDM.202 Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid
Ingezonden door: Merel Brabers, architectuur en filosofie, EGM architecten / Willemineke Hammer,
architectuur, EGM architecten / Chico Leufkens, architectuur, EGM architecten / Liset van Dijk,
sociologie, NIVEL / René Bleeker, zorg (cure) en bouwen, Radboudumc / Geraline Leusink,
gezondheidszorg, Radboud universiteit / Rien van der Velden, sociaal en financieel, Fonds 1818 /
Peter de Lange, sociale geografie, Hogeschool Rotterdam / Pieter de Kort, wonen en zorg (care),
Voormalig Rivas Zorggroep / Gerben Sanders, humanistiek, bewoner van de wijk
Er zijn veel mensen die willen participeren maar het lukt hen niet. Dit plan beoogt facilitering van
ontmoetingen aan de hand van bestaande initiatieven.
De visie is ontwikkeld langs een heldere lijn en getuigt van optimisme. In het plan worden
verbindingen gelegd tussen allerlei initiatieven die spontaan in de wijk ontstaan. Het team is diep de
wijk ingegaan. De voorgestelde klusmarkt lijkt aan te sluiten op de behoefte van de wijk, die veel zzpers kent die actief zijn in de bouw en dus beschikken over klusvaardigheid.
De jury heeft enige moeite met het mensbeeld dat in de presentatie over het voetlicht wordt
gebracht; dit spreekt haar niet aan.
Zij waardeert het streven om de buitenruimte aan te pakken en meer gebruikskwaliteit te realiseren.
Het financiële model is nog niet uitgewerkt.
Het plan bevat geen vernieuwing maar juist omdat wordt ingegaan op dat wat er al is in de wijk, kan
een aantal kleine ingrepen ook zonder de prijsvraag worden uitgevoerd.
11.2 Resultaat WHO CARES locatie Rotterdam
De jury besluit om het plan Who Dares - Carnisse 2027 aan te wijzen als winnaar van WHO CARES
voor de locatie Rotterdam.
Het plan De hofjes van Carnisse wordt de runner up.
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12. Sittard-Geleen
12.1 Beoordeling van de inzendingen
SIT.005 Geleen, lokaal voor iedereen!
Ingezonden door: ir. Paul Verhorst, architectuur, ARCHES architecten BNA / Sidney van Well,
architectuur, ARCHES architecten BNA / Pien Voortman, architectuur, ARCHES architecten BNA /
Freya Pijnenborg, vrijwilligersnetwerk Volontario / Cor Verhaar, zorg en huisvesting, Cor Verhaar
Advies / Hans Verhorst, sociale geografie, Dimensus
Voorgesteld wordt om een aantal ‘lokalen’ in de wijk op te zetten, die op een mooie manier kunnen
ingrijpen in het leven en zo een sociaal netwerk kunnen activeren. De jury vindt dat het plan getuigt
van een mengeling van idealisme, optimisme en veronderstellingen. De indruk ontstaat dat sprake is
van enige terughoudendheid om te vertellen wat er allemaal gedaan is. Veel elementen worden
benoemd, maar niet uitgewerkt.
Het concept lijkt zich reeds bewezen te hebben; zo zijn er voorbeelden onder o.a. de noemer ‘huis
van de buurt’. Dergelijke voorzieningen werden opgericht vanuit bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld
waar buurthuizen werden gesloten. De nadruk in het plan ligt sterk op de ‘lokalen’, die fungeren als
ontmoetingspunten en wellicht als een manier om inzicht te krijgen in wat de zorgvraag is. Het wordt
niet duidelijk of een ‘lokaal’ ook bedoeld is als een soort markt, waarbij vraag en antwoord bij elkaar
worden gebracht - bijvoorbeeld om mensen naar een andere woning te begeleiden. Dat lijkt een
mooi idee, maar de vraag is dan wel of en hoe een wooncoach werkt in deze situatie. Zolang
senioren vitaal zijn, denken ze liever niet na over de consequenties van een leven dat gepaard gaat
met gebreken als gevolg van ouderdom. Het stimuleren om na te denken over een plan voor de
toekomst (bijvoorbeeld over verhuizing), vraagt in de praktijk om gesprekken achter de voordeur. In
dit voorstel wordt een zorgprofessional gemist; die is wel nodig.
Hiernaast wordt revitalisering voorgesteld om de wijk aantrekkelijker te maken. Het idee van een
vastgoedfonds, zoals in de tekst vermeld, wordt niet verder uitgewerkt. Wellicht wordt gedoeld op
de overkoepelende organisatie, de Lokaliteit. Ook verduurzaming, groenonderhoud en aardwarmte
worden genoemd. Vrijwilligers stimuleren met een concept als Volontario wordt positief
gewaardeerd.
Het uitgangspunt was de rollatorcirkel verbonden met een voorziening, maar de spreiding die wordt
beoogd, komt neer op één lokaal per ca. 700 bewoners. Dat lijkt de jury wat veel van het goede en er
is twijfel of de bemensing ook in het geval van vrijwilligers duurzaam te organiseren is.
In het uitdragen van het idee is weerklank georganiseerd, ook voor het verder brengen van wat er
allemaal mogelijk is in zo’n lokaal. Het plan, dat niet echt vernieuwend is, is in de uitwerking wel
breder, maar niet concreter geworden. Niet aangetoond wordt dat de intensiteit van de behoefte
daadwerkelijk het fijnmazige netwerk gaat opleveren dat nodig is in deze wijk, waarin zware
veroudering optreedt. Ook de financiering is nog niet georganiseerd.
SIT.052 De wijk als (t)huis!
Ingezonden door: Marieke Cloosterman, programmamanager zorg, RosRobuust / Hanna Smeets,
beleidsmedewerker mobiliteit en cultureel erfgoed, Provincie Limburg / Jeroen Verbeek, directeurlandschapsarchitect, bureau Verbeek / Vera Hetem, landschapsarchitect, bureau Verbeek / Hélène
Houben, architect, houben architectuur
De opgave van de prijsvraag was om te bezien hoe in een wijk als deze weer een sterke sociale
samenhang bevorderd kan worden. Dit team is weloverwogen te werk gegaan. Het heeft zich echt
verdiept in de wijk en er is goed gesproken met de omgeving, met inbegrip van Parc Glana, waar
mensen met zware zorg worden opgevangen. Er is op 25 oktober zelfs nog een terugkoppeling met
de bewoners gepland om alle inzichten die zijn vergaard, met hen te delen. Hiermee is een
voedingsbodem voor het idee gelegd, waarbij diversiteit en flexibiliteit zijn ingepast. Er worden
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logische ingrepen gedaan die resulteren in een mooi plan dat de samenhang van de hele wijk
verbetert. Het team heeft niet gezocht naar het grote experiment; wel is de jury getroffen door de
aangename zorgvuldigheid.
De essentie ligt in de vraag hoe de wijk in aansluiting op de gebiedsvisie toekomst- en
levensloopbestendig kan worden gemaakt, en ook geschikt voor gezinnen. Het voorstel sluit ook aan
bij de bestaande infrastructuur, die is omgedraaid. Er is goed gebruik gemaakt van de aanwezige
mogelijkheden, van waaruit het voorstel weer naar een hoger plan is getild.
Met de route Kalle Calle worden de plekken echt met elkaar verbonden in aansluiting op het
collectief geheugen. Daarbij noemt de jury de belevingsroute voor mensen met dementie, met de
beplanting en de geuren en kleuren daarvan, vernieuwend. Hoewel sprake is van hoogteverschillen
kan de jury zich voorstellen dat het verleggen van de route, door het gebied van Parc Glana, een
verrijking van het plan zal zijn.
Dit team is het enige dat domotica gefaseerd aanbiedt in pakketten, van basisvoorzieningen tot
bijvoorbeeld alles wat elektrisch bediend kan worden. Het wordt extra aangeboden, als optie. Dat
vindt de jury zowel realistisch als sympathiek, omdat men hier zelf voor kan kiezen.
Het wonen aan een hof is teruggebracht in de oude vorm van een carréhoeve, die herkenbaar is als
een historische Limburgse typologie. Die verbinding met de historie is een sterk punt. De aansluiting
van de Spaanse Hoaf op de omringende hoogbouw is waardevol. Er is ook een financiële
onderbouwing van de bouw- en ontwikkelkosten van de Spaanse Hoaf. Wel is er nog enige twijfel of
de tijd rijp is voor het idee van het zo nadrukkelijk collectief wonen, en of hiermee de beoogde
vernieuwingsslag kan worden gemaakt.
De gemeente is grotendeels eigenaar van de grond. Er is vertrouwen dat het team goed weet waar
het over spreekt en de ideeën zijn in alle opzichten, ook financieel, goed overwogen; men kan bij
wijze van spreken morgen starten.
SIT.079 Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
Ingezonden door: Ir Nicole Maurer, Architect / Urbanist Maurer United Architects / dr. Rianne Reijs,
Stafarts / Jeugdarts / drs. Vivian Haine, Gezondheidswetenschapper en manager
Jeugdgezondheidszorg / Prof.Dr. Ir. Maria Jansen, hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid en
programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
In de uitwerking van haar visie heeft het team de focus verlegd van de portiekflats naar de
galerijflats, die de corporatie kwijt wil. Dit biedt kansen voor transformatie die de wijk, juist in de
moeilijkste gebieden, een nieuw gezicht kan geven.
De tiny huisjes aan de gevel zijn een nogal arbitraire geste, waarmee weliswaar veel aandacht wordt
getrokken als eye-catcher, maar die financieel naar alle waarschijnlijkheid volstrekt onhaalbaar is.
Maar het verhaal erachter dat ingaat op de noodzaak naar goed onderzoek naar de sociale ruimte is
veelbetekenend. Daarom hecht de jury nog niet te veel waarde aan het getoonde beeld in de
wetenschap dat het resultaat zeker anders zal worden in de context van het proces, dat met
bewoners is voorgenomen in de academische werkplaats. Het betreft een illustratie van de mogelijke
uitwerking van het idee. Wel hoopt de jury dat het maaiveld sterker wordt betrokken, omdat juist
daar de sociale interactie plaats moet vinden.
De academische werkplaats is een beproefde methode voor het uitvoeren van participatief
onderzoek. Er wordt vanuit big data naar opgaven zoals deze gekeken. Dat dit team oprecht
commitment aangaat en serieus gaat kijken naar wat wel en niet werkt, en waarom, vindt de jury
waardevol. De betrokkenheid van de TU Eindhoven en de Universiteit van Maastricht om de (sociale)
effecten van ruimtelijke ingrepen te valideren is interessant, hoewel de jury hierover graag iets meer
had willen zien.
Het plan heeft een dwingend karakter. Wil men in de flat blijven wonen, dan geldt ‘bewoning onder
voorwaarde van het principe van geven en nemen’. Zorgvuldigheid is nodig om te komen tot een
gemeenschap van zowel bewoners die mee willen doen met het experiment, als degenen die dat niet
willen. Er moet rekening gehouden worden met mensen die zorg mijden. Verbinding zoeken met de
lokale zorgaanbieders is een voorwaarde.
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Het verbinden van wonen, zorg en leven, zoals voorgenomen in deze werkplaats, bevat een aantal
positieve elementen die aanspreken. Het plan past in de traditie van het ontwikkelen van een nieuwe
visie op gezondheid uit de jaren ’50 en ’70. Daarbij past de vraag hoe ’maakbaar’ de samenleving is.
Het principe is consistent: er is sprake van één concept en één perspectief dat consistent wordt
doorgevoerd.
De jury waardeert de combinatie met praktijkgericht onderzoek. De (tussentijdse) resultaten van het
onderzoek worden gebruikt om de plannen te verbeteren en nog beter toe te snijden op de wensen
van de bewoners én op een gezonde leefomgeving.
SIT.162 Mark_Us Familiehuis
Ingezonden door: Evert Kolpa, Architect / Ontwerper, Van Bergen Kolpa / Peter Geilen, Zorg, Zorg &
Co U.A. / Paula Biloro, Familiezorg, Grootfamilie Biloro
Over het huisvesten van meerdere generaties wordt vaak gesproken maar niet vaak zo uitgewerkt
vormgegeven. In dit plan is de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische uitwerking
zorgvuldig.
De jury noemt het plan erg sympathiek en is ervan overtuigd dat de familie Biloro, die de prijsvraag
heeft aangegrepen om haar ideaal te laten landen, het plan werkelijk wil realiseren. Het idee dat hier
sprake is van omgekeerde culturele uitwisseling - een andere manier van samenwonen die kan
worden geëxporteerd naar de Nederlandse samenleving - intrigeert, ongeacht de vraag wie hier nu
wel of niet met zijn familie wil wonen. Meer mensen zijn op zoek naar een woonvorm met sterkere
sociale banden, bijvoorbeeld met vrienden. De keuze om hier te wonen wordt zeer bewust gemaakt.
De jury vindt het plan interessant en bij deze tijd horend. Er is misschien niet veel sprake van
innovatie maar de essentie ligt in de flexibiliteit die wordt ingebouwd. Een woongemeenschap met
zo’n sterke interne band is niet per se naar buiten gericht en de wijk in Geleen krijgt dus niet per
definitie een impuls met een dergelijk voorstel. Daarmee is het plan minder locatie specifiek; het
principe kan op meerdere plaatsen in een aldaar passende vormgeving worden uitgevoerd.
###224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
Ingezonden door: Sheila Oroschin, Founder The Masters® / Tim Prins, Studio Stad / Carola Janssen,
CO3 real estate solutions / Nol Reverda, NEIMED / HSZUYD / Juan Carlos Gaviria Moreno,
Procesmanager The Masters® / Max Verhoeven, student architectuur, TU Delft / Han Zittema,
Cofounder The Masters® / The Masters Academy / Hugo Thomassen, Fotograaf/ vrijwilliger /
Miranda Reinders, Grafische vormgeving/ vrijwilliger Alex Verhoeven, Master
Het plan betreft een bewezen concept dat op een andere plek al goed werkt en dat nu zonder al te
veel vertaling in Geleen wordt voorgesteld. Een specifiek antwoord voor de vraag in deze wijk
ontbreekt. De inzending was in de eerste ronde als ‘locatieloos’ ingediend, maar van de uitwerking
voor Geleen had de jury meer verwacht. Ook had meer inzicht kunnen worden geboden in de manier
waarop met dit concept op andere locaties kan worden omgegaan. Een belangrijke vraag is welke
uitstraling een dergelijk plan heeft als het in een wijk wordt gebracht. Met het andersoortige
ondernemerschap, waarvan dit plan het resultaat is, kan wellicht meer worden gedaan. In feite is de
inzending locatieloos gebleven. Wat wel blijft is de bewondering voor de kracht en effectiviteit van
dit initiatief.
12.2 Resultaat WHO CARES locatie Sittard-Geleen
De jury besluit om het plan De wijk als (t)huis! aan te wijzen als winnaar van WHO CARES voor de
locatie Sittard-Geleen.
Het plan Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen wordt de runner up.
12.3 Eervolle vermeldingen
De jury besluit om aan de beide inzendingen Mark_Us Familiehuis en Een meesterlijke community,
samen wonen en werken een eervolle vermelding toe te kennen, zonder deze aan de locatie Sittard52

Geleen te koppelen.
De jury brengt deze eervolle vermeldingen graag extra onder de aandacht vanwege de
voorbeeldwerking die kan uitgaan van mensen met een sterk ideaal, die realiseerbare plannen
ontwikkelen voor woongemeenschappen met zorg en die beschikken over een generieke kwaliteit
die potentie hebben om op meerdere plaatsen in Nederland te worden uitgevoerd.
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Colofon
Initiatief
De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de
gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
Procedure
De prijsvraag is uitgeschreven conform KOMPAS bij Prijsvragen van Architectuur Lokaal. Deze
handleiding wordt onderschreven door de Rijksbouwmeester, VNG en brancheorganisaties. De
procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag in twee rondes.
De prijsvraag is op 18 januari 2017 aangekondigd op de Europese aanbestedingskalender TenderNed
met kenmerk 127949.
Regiegroep
De initiatiefnemers van de prijsvraag waren vertegenwoordigd in de regiegroep onder
voorzitterschap van Floris Alkemade, Rijksbouwmeester. De regiegroep bestond verder uit Ellen van
Acht en Claudia Laumans (Het Woningbouwatelier, Almere), Salomé Aussen en Sandra Prins
(gemeente Rotterdam), Bert Horst en Hannah Liem (gemeente Groningen), Ronald Geurts (gemeente
Sittard-Geleen), Michèle Bartels (provincie Limburg), Charlotte van Bodegom, Anneloes Vlasblom en
Lotte Helder (stichting Humanitas), Henk Soorsma en Daan Dohmen (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving).
Projectteam
De prijsvraag werd georganiseerd door een projectteam, bestaande uit Rutger Oolbekkink (INBO,
projectleider) m.m.v. Coen Hermans (INBO); Ingrid Doorten (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving RVS), Marcel van Heck en Simone Huijbregts (Atelier Rijksbouwmeester) en Milou
Joosten (College van Rijksadviseurs, secretaris regiegroep, expert zorg en ruimte) i.s.m. Cilly Jansen
(Architectuur Lokaal, secretaris van de jury, penvoerder reglement en rapportages) m.m.v. Bram
Talman (Architectuur Lokaal).
Adviseurs
Carolien Ligtenberg (Nederlandwordtanders) en Marijke Bovens (tekstschrijver).
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Bijlage 1. Eerste ronde, resultaat alle locaties
Geselecteerde visies voor uitwerking in de tweede ronde
Almere
ALM.008 Almere-Haven 'PRACHTDORP'
ALM.150 Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
ALM.153 BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
ALM.191 The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Have
ALM.238 Het rijtjeshuis past de zorg
Groningen
GRN.083 Michi Noeki - verbinden en verblijven
GRN.084 Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
GRN.086 Care2Share - Oosterparkwijk
GRN.109 VERBONDEN
GRN.147 SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY
Rotterdam
RDM.009 DE HOFJES VAN CARNISSE
RDM.067 iCAREnisse
RDM.094 de Dwarsstraat architectuur
RDM.158 WHO DARES - Carnisse 2027
RDM.202 "Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid"
Sittard-Geleen
SIT.005 Geleen, lokaal voor iedereen!
SIT.052 De wijk als (t)huis!
SIT 079 Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
SIT.162 Mark_Us Familiehuis
###.224 Een meesterlijke community, samen wonen en werken
Eervolle vermelding:
GRN.102 Wijk der Vergankelijkheid
Aan de eervolle vermelding is geen vervolg of vergoeding verbonden.
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Bijlage 2. Eerste ronde, resultaat beoordeling inzendingen Almere
nr
ALM.006
ALM.008
ALM.015
ALM.021
ALM.023
ALM.035
ALM.036
ALM.041
ALM.049
ALM.063
ALM.074
ALM.081
ALM.085
ALM.092
ALM.097
ALM.098
ALM.106
ALM.118
ALM.123
ALM.125
ALM.137
ALM.138
ALM.142
ALM.146
ALM.150
ALM.153
ALM.175
ALM.177
ALM.178
ALM.191
ALM.193
ALM.194
ALM.196
ALM.208
ALM.217
ALM.230
ALM.231
ALM.238

motto
Bestemming: Who Cares
Almere-Haven "PRACHTDORP"
HAVEN 4 ALL - Locatie Almere
Frictieloos, door Almere Haven
B-Hive
Samen Vooruit CommUnity: hoe buurten in Almere Haven zelf hun toekomst gaan bepalen
Almere Haven Clikt!
Almere Haven All Inclusive
Koppelknopen
Wij(k) Deal
Care to share
Bindrr, lokaal sociaal ondernemerschap
COMMUNITY LANES
Klavertje 4 Almere Haven
WHO CARES? – De Havenaren
Zero To Total Living (ZTTL)
Verleid(t) tot beweging
Met elkaar oplossingsgericht denken en integreren van wonen en werk!
De interactiemachine in Almere Haven
ZorecAs
I SEE
TAFELSCHIKKING
De wendbare buurt
WE CARE
Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
Abiogenese
De Sociale Hub: lokaal veilig verplaatsen
SAMEN
The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
Eert uw vader en uw moeder'
Care Meubiliar
ThuisHaven
Delen maakt Rijk - Slimme woningsplitsing als impuls
Telegrammetje
Blauwe Loper
Het Schuifhuis
Het rijtjeshuis past de zorg

ronde
1
selectie
1
1
1
1
1
2
3
2
5
3
2
3
2
1
5
1
1
3
1
1
4
1
selectie
selectie
1
1
1
selectie
1
1
1
3
1
1
1
selectie

Ronde = de ronde waarin de jury een besluit heeft genomen over de inzending

56

Bijlage 3. Eerste ronde, resultaat beoordeling inzendingen Groningen
nr
GRN.011
GRN.018
GRN.031
GRN.061
GRN.062
GRN.066
GRN.075
GRN.083
GRN.084
GRN.086
GRN.088
GRN.090
GRN.102
GRN.103
GRN.108
GRN.109
GRN.114
GRN.115
GRN.122
GRN.126
GRN.131
GRN.135
GRN.147
GRN.151
GRN.165
GRN.169
GRN.176
GRN.182
GRN.185
GRN.189
GRN.223

motto
Gezondheid is meer zorg alleen!'
Natuurlijk Wonen
Haart Veur Oosterpaarkwiek
ONS PAARK (gronings)
ONS-project (Oosterparkwijk, Nieuw & Samensturend)
Oosterpark: De NetwerkBuurt
Hart voor de Oosterparkwijk
Michi Noeki - verbinden en verblijven
Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
Care2Share - Oosterparkwijk
Buurtschap Blue Blocks
Company Oost
Wijk der Vergankelijkheid
Oosterpark Game
De Oosterparkwijk-verbonden
VERBONDEN
Who Cares? We care!
Hebben wij een probleem? Geef ons de wijk terug!
De Verwoven Wijk: vanuit menselijkheid volgt natuurlijke zorg
HUB
HUG ME
Oosterparkwijk beweegt me(e)
SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME - TOMMY
Laat ons weer eens juichen...!
Samen schilderen wij de wijk.
Samenhuizen050
BUURT VAN DE TOEKOMST: Eigenaarschap en zeggenschap in eigen buurt
Oosterparkwijk - de eerste 'Volksgezondwijk'
GEBORGEN THUIS
COMMUNITY KITCHEN: Goed Eten! - Gezond eten voor iedereen
zorgSAAM Oosterparkwijk

ronde
2
1
3
1
2
3
1
selectie
selectie
selectie
5
1
eervol
1
1
selectie
1
3
2
1
1
1
selectie
1
1
1
1
5
5
1
3

Ronde = de ronde waarin de jury een besluit heeft genomen over de inzending
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Bijlage 4. Eerste ronde, resultaat beoordeling inzendingen Rotterdam
nr
RDM.009

motto
DE HOFJES VAN CARNISSE

ronde

RDM.012

Oase Cluster

1

RDM.020

achteromdenken

3

RDM.029

samenLEVEN

1

RDM.034

OurHouse

2

RDM.048

The Community Cares!

1

RDM.051

"Een groene sociale verbindingszone. Meer contact en betrokkenheid in Rotterdam Carnisse"

7

RDM.053

Carnisse

1

RDM.054

Meet2Care

1

RDM.057

HANGOUD

1

RDM.059

Betere Buren in Carnisse

1

RDM.060

Zorg voor ruimte

1

RDM.067

iCAREnisse

RDM.069

Circuit Carnisse landschapsarchitectuur

1

RDM.071

we care

2

RDM.072

Ader, levendig Carnisse voor mekaar!

7

RDM.087

Van, voor en door Carnisse

7

RDM.089

Van een 'gouden randje' naar een Gouden Hart

1

RDM.094

de Dwarsstraat architectuur

RDM.105

Car(e)nisse | Samenredzaam in Carnisse

1

RDM.110

DE BUURT IN DE LIFT

1

RDM.119

PLYGRND.city VITALITEIT & PREVENTIE IN ROTTERDAM

1

RDM.124

7

RDM.133

SYMBIOSE Door de (bio)diversiteit van ingrepen en zorg voor elkaar, planten we de basis voor een
duurzame ruimtelijk en sociaal verbonden wijk met aantrekkingskracht voor nieuwe bewoners
Go-John

RDM.134

Dakwoningen

1

RDM.140

Gezonde wijk voor iedereen, wijk in beweging.

2

RDM.148

Re-inCarnisse.

1

RDM.152

Het verband van Carnisse

1

RDM.156

Samen sleutelen aan CAREnisse

1

RDM.158

WHO DARES - Carnisse 2027

selectie

RDM.161

Oma, kom je buiten spelen?

1

RDM.164

WhoCaresCarnisse.nl

1

RDM.171

De portiektuinen van Carnisse

2

RDM.199

Van Carnisse naar CAREnisse – geven om elkaar Architecture / Urbanism

4

RDM.202

"Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid"

RDM.207

Het Gouden Web - bindt en verbindt mensen

2

RDM.213

Het blok dichten

1

RDM.225

CARNISSE VERBINDT

1

selectie

selectie

selectie

1

selectie

Ronde = de ronde waarin de jury een besluit heeft genomen over de inzending
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Bijlage 5. Eerste ronde, resultaat beoordeling inzendingen Sittard-Geleen
nummer
SIT.005

motto
Geleen, lokaal voor iedereen!

nr

SIT.027

Samen

1

SIT.037

t Kempke

1

SIT.042

Clubs, verenigt u

SIT.052

De wijk als (t)huis!

SIT.065

Dagbesteding anders

1

SIT.068

Connect

1

SIT.070

Groene levensader voor Geleen-Zuid en Kluis

3

SIT.079

Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen

selectie

SIT.091

We Care

2

SIT.095

IKIGAI

1

SIT.100

in BEWEGING door VERBINDING

2

SIT.104

Kansrijk ouder in Kluis/ Geleen Zuid

1

SIT.107

Co-Zorg: "Ecologisch gemeenschaps-wonen met zorg voor elkaar en de natuur"

1

SIT.111

Een aandeel in je toekomst!

3

SIT.127

De positief gezonde wijk

2

SIT.128

Wij bewonen

1

SIT.129

Erfgenamen

2

SIT.139

Duurzaam oud worden

1

SIT.141

De buurtontwerper

1

SIT.144

No One Lost

2

SIT.157

Een Vitale Wijk voor allen Architectuur

SIT.162

Mark_Us Familiehuis

SIT.187

Happy Route

1

SIT.188

De Code van de Kluis

2

SIT.206

4

SIT.219

Brightland Hybrid Care - verschillende interventies brengen de motor tussen de wijkschijven en
het landschap op gang
Heb ik bereik ?

SIT.240

inside out

1

###.224

Een meesterlijke community, samen wonen en werken

selectie

2
selectie

4
selectie

1
selectie

Ronde = de ronde waarin de jury een besluit heeft genomen over de inzending
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Bijlage 6. Eerste ronde, resultaat beoordeling locatieloze inzendingen
nr
###.013

motto
Buurtschap op basis van Noaberschap

###.019

Victory Boogie Woogie - Matching Dreams

###.024

de gouden plek

###.026

Woon-rotonde 'Het volle leven'

###.038

XeniaWonen

###.050

ONE SIZE, FITS ALL

###.055

Focus op Jonge Ouderen!

###.077

Alles Mobiel

###.078

Zelfzorgcommunity

###.080

Vita Regalo

###.093

LiefdeRijk, OntwerpLab voor Zorgzame Wijken

###.112

Naar levensloopbestendige buurten

###.116

Vicinity Village

###.117

De Zorgmatrix

###.120

Zelfstandig wonen, maar niet alleen

###.121

De Wijk Ontregeld ... Who Cares

###.132

Groen's paradijs

###.143

WOONPALEIS IN HOGE DICHTHEID

###.145

clusterwoningen

###.149

WhoCares - I do, keep moving!

###.155

Leefbaar wonen

###.159

Verplaatsgoed

###.160

wel zijn, wel blijven, wel worden

###.166

W̶o̶o̶n̶Wijk: ruimte voor zelfontplooiing, ontmoeting en diversiteit

###.170

AccuCulture

###.172

Positive Health Homes - ondernemen uit voorzorg

###.174

Wonen zonder zorgen

###.179

pad c

###.186

A FRIENDLY ALIEN

###.195

Familia SagradO (de heel belangrijke familie)

###.204

Dynamische stad

###.224

Een meesterlijke community, samen wonen en werken

###.226

Samen voor elkaar zorgen.

###.228

WHO CARES - LET LOVE RULE

###.229

Tweede jeugd van de doorzonwoning

SIT
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Bijlage 7. Eerste ronde, deelnemers
ALM.006

Bestemming: Who Cares

Ute en Maarten Brinkmeier en
Elands
Maarten Elands

architectuur

Martijn Huting

Stedenbouw en kunst

Wouter Mensink

Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker

Aldo Houterman

Filosofie van Brein en Lichaam

Ute Brinkmeier (hoodinschrijver)

Architectuur, kunst- en cultuurwetenschappen

ALM.008

Almere-Haven 'PRACHTDORP'

Gerard Jan Hellinga

Community Planning, stedenbouwkundige

ISMaatwerk bv

Willeke Oxener

zorg manager

Zorggroep Almere

Antje de Groot

directeur bouwbedrijf

Trebbe bouw/ontwikkeling

Harry Mars

bestuurskundige

ISMaatwerk

Anke van Beckhoven

Praktijkbouwer in sociaal domein.

7 Zebra’s

Caro van Dijk

architect

Caro van Dijk architectuur

Hetty Welschen

bestuurder; samenwerken en veranderen

Welschen e.a.

ALM.015

HAVEN 4 ALL - Locatie Almere

Arman Kayhan

Ontwerp

Arman Kayhan Architecten

Jeroen de Vries

Architectuur

Jeroen de Vries Architecten

Rima Baronian

Lifestyle Professional

Baronian media & design

ALM.021

Frictieloos, door Almere Haven

Joram Van Otterloo

Stedenbouwkunde

Imoss bureau voor stedebouw

Anke Janssen

Architectuur

MIES architecten

Dimitri Melchiors

vastgoed-zorg-exploitatie

MELIOR

Anja Slendebroek

Bewonersparticipatie en vrijwillige inzet

Anja Slendebroek werkt

Joram van Otterloo

Stedenbouw

IMOSS bureau voor stedebouw

ALM.023

B-Hive

Niel Valkenburg

DWA Fact

Henk Vermaas

Consultancy Healthcare, Installatie- en
Elektrotechniek
Gezondheidszorg, Duurzaamheid en
Installatietechniek
Gezondheidszorg en Vastgoed

Sadiq Azizyar

Gezondheidszorg en Vastgoed

Cure + Care Consultancy

Anjo Schuite

Psychiater n.b.g., coach en change manager

BUSY TO

Robert van Kats

Architect

Blok Kats van Veen architecten

ALM.035
guiselaine capella

Samen Vooruit CommUnity: hoe buurten in
Almere Haven zelf hun toekomst gaan bepalen
urbangeography

databeet

Martin Stijnenbosch

Economisch geograaf

Stichting Stogo

Mary Dekker

Ontwerper

MD-design

Kim Helmus

GZ-psycholoog

Wat doe jij?

ALM.036

Almere Haven Clikt!

Marie-Jeanne Sas

architectuur en stedenbouw

opZoom architecten bv

Maya Lievegoed

advies in innovatie

Humint Solutions

Cor Nieuwenhuis

Mondria Advies

Rob Aben

strategisch advies maatschappelijk en
zorgvastgoed advies voor de zorgsector
landschapsarchitectuur

ALM.041

Almere Haven All Inclusive

Niels Bosman

Innovatie conceptontwikkeling

Henk Jansma

Architectuur

UMAA + Maarten Elands
architecture & engineering
Maarten Elands architecture &
engineering

UMAA

DWA Fact
Cure + Care Consultancy

Rob Aben Landschapsarchitectuur
Novus Videre
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Michel Bouquet

zorg

Tallking Results

Astrid Hartog

Zorg

Tallking Results

Tjeerd Jellema

Architectuur

De Zwarte Hond

Erik Roerdink

Architectuur

De Zware Hond

Arjen Oosting

Projectontwikkeling

Van Wijnen Noord

Niels Bosman

Concept/gebieds ontwikkeling

Novus Videre

ALM.049

Koppelknopen

jannie vinke

architectuur

ana architecten

Bas Hoevenaars

architectonisch ontwerper

ANA architecten

Lennart Jacobs

stagiaire

ANA architecten

Sara Vazquez

architectonisch ontwerper

ANA architecten

Jochem Koster

Architect

Specht architecten

Mathijs Dijkstra

landschapsarchitect

MD landschapsarchitecten

Wera van Hoof

beleidsmedewerker in de zorg

Jan Willem Vrieling

initiator en organisator van sociale foodhubs

VVT zorg (Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
Stichting BINt

ALM.063

Wij(k) Deal

Thomas Dill

architectuur

BDG architecten

Pauline Westendorp

energie

NewNRG

Jeroen Jonker

sociaal domein

Gemeente Enschede

Ruurd Priester

digitale media

Gebiedonline

Charles Laurens

erfaringsdeskundige

Wilco Scheffer

architectuur

BDG architecten

Thomas Dill

stedenbouw

BDG architecten

ALM.074

Care to share

Shabnam Esmailzadeh

Architectuur

Architect

Sophie Huijs

Teammanager zorginstelling

Zorg

Jan de Vletter

Voormalig directeur wooncooperatie

Adviseur

ALM.081

Bindrr, lokaal sociaal ondernemerschap

Jasper van der Wal

wonen

Vannimwegen

Michiel Huls

landschapsarchitect

Deltavormgroep BV

Jelle Bennema

landschapsarchitect

Deltavormgroep BV

Véronique Jewan

wonen

Vannimwegen

Susana Carvalho

zorg

Stichting Zorgfix

Jasper van der Wal

maatschappelijke ontwikkeling en wonen

Vannimwegen

ALM.085

COMMUNITY LANES

Jarno Nillesen

architectuur en stedenbouw

Wiegerinck Architecten Arnhem BV

Aziza Aachiche

Conceptontwikkeling wonen en zorg,
samenwerking en vastgoedmanagement
Architectuur en binnenhuisarchitectuur,
onderzoek dementie
Thuiszorg

Twynstra Gudde

Simpel Contact/Vivalib

Grietje Doevendans

Technologie wonen voor langer thuis/ experts in
evolutief wonen in nieuw bouw en
woonomgeving
Woningcorporatie

ALM.092

Klavertje 4 Almere Haven

Eric Huijten

Architectuur

Esther Ramaj

Thuiszorg

Anja Dirks
Buurtteam wijkverpleegkundigen
Almere Haven
Annelies Lammers

Studio id+
Buurtzorg Nederland

De Alliantie
Greiner van Goor Huijten
Architecten bv
Zorgbureau Endless
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Anet Scholma

Tuin- en Landschapsarchitectuur

ALM.097

WHO CARES? – De Havenaren

Buro Mien Ruys

Anne Marth Kuilder

sociaal ondernemer

Ministerie van Onverwachte Zaken

Willemieke van den Brink

Grafisch ontwerp/social design

echter ontwerp

Willemien de Wolde

landschapsontwerp

Willemien de Wolde

Corinne Tijsseling

social work

Welzijnsconfetti

ALM.098

Zero To Total Living (ZTTL)

Thomas Schaapherder

Ruimtelijke ordening

Thomas Schaapherder

Ruimtelijke ordening

Weltevreden B.V. advies en
realisatie
Weltevreden B.V.

Vincent Bothof

Ruimtelijke ordening

Weltevreden B.V.

Nander van &#39;t Klooster

Financieel

Weltevreden B.V.

Romy Brattinga

Onderzoek

Weltevreden B.V.

Abram de Boer

Architect

Studio NOA Architecten

ALM.106

Verleid(t) tot beweging

Wibke Plagmann

architectuur, erfgoed

architect

Agnes M. Schneiders

architectuur, zorg

ams architectuur

Gijs Roelofsen

sociaal ondernemer

Stichting HierTV

ALM.118
Danny Hempel

Met elkaar oplossingsgericht denken en
integreren van wonen en werk!
Zorg

Doenersdreef Zorg

Charelle Hempel

Projectleider

Doenersdreef Zorg

Gert-Jan de Jong

Architect - constructief ontwerper

Arc2 Architecten

Jesse van Dijk

Projectlid

Doenersdreef Zorg

(volgt nog)

Projectlid

Doenersdreef Zorg

ALM.123

De interactiemachine in Almere Haven

Marcel van Dijk

Architectuur

MVD architecture & urban planning

Marcel van Dijk

Architect

MVD architecture & urban planning

Lisa Morsink

Zorginnovatie & eHealth

Adelante Zorggroep

Paul Cleuren

Architect, visionair

Paul Cleuren. Architect

Ans van Berkum

DinArt

Joost Morssinkhof

Kunst- en architectuurhistoricus, inwoner Almere
Haven en behoort vanwege geboortejaar tot
doelgroep Who Cares
Zorg, management

ALM.125

ZorecAs

Wouter van Riet Paap

Architectuur

Jasper van Riet Paap

Onderzoeker organisatie van zorg

Marjon van Rijn

Onderzoeker ouderenzorg, docent verpleegkunde

Steffen Duerink

Planeconoom

Jeroen Marseille

Landschapsarchitect

ALM.137

I SEE

Martijn d&#39;Herripon

Architectuur

burotat

Victor van Velzen

Architect

BuroTAT

Janneke Hooymans

Vormgever

ThisisJane

Hans Benjamins

zorg

Cordaan

Steven de Greef

bouwkundige

de Greef Bouwtechniek

Nicolle Haans

Arbo/ zorg

Immens Advies

ALM.138

TAFELSCHIKKING

David Veldhoen

beeldende kunst/ ontwerp

zzp

Jacco van Wengerden

architectuur

atelier van Wengerden

TweeSteden ziekenhuis
De Ontwerpdivisie

Marseille buiten
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prof dr Jim van Os

psychiatrische epidemiologie

azM, universiteit Maastricht

Mischa Tol

VU Amsterdam

ALM.142

oefentherapeut Cesar, verzorgende niv 3, student
GZW
oefentherapeut Cesar, verzorgende niv 3, student
GZW
De wendbare buurt

Ludo Grooteman

Architetuur

Moke Architecten

Hanneke Kijne

landschapsarchitectuur en stedenbouw

Raquel van Donselaar

landschapsarchitectuur en stedenbouw

Arthur van Iterson

Projectmanagement

Hosper Landschapsarchitectuur en
Stedenbouw
Hosper Landschapsarchitectuur en
Stedenbouw
Smart2Result

Greet van Keulen

Zorgspecialist

Mariette Ouwehand

Zorgmanager

ALM.146

WE CARE

Iman Nasre Esfahani

Architectuur

Bureau I.N.E.

Cees Brandjes

Architect

Klous+Brandjes Architecten bna

ALM.150
Berci Florian

Expeditie Almere Haven | de kunst van het
samenleven
RO management & advies

DeVRBLDNG BV

Jan Poolen

Architectuur en stedenbouw

ZEEP architects and urban designers

Jolanda Cavalini

Gezondheidszorg

Zorggroep Almere

Onno Bremmers

Zorghuisvesting

Woonzorg Nederland

Sytse Dugour

Innovatieve zorgtechnologie

Cinnovate

Jet Brinker

Welzijn

De Schoor

ALM.153

BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes

Peter van Assche

architectuur

bureau SLA

Kirsten Hannema

publicist

Kirsten Hannema

Renet Korthals Altes

openbare ruimte

Make Space 4 Play

Bart Lammers

ontwikkelaar en projectleider

Stadswijkstudies

ALM.175

Abiogenese

Ivo Berg

Modulaire bouw

ALM.177

De Sociale Hub: lokaal veilig verplaatsen

Joost Barendregt

architectuur

MAAN Architects

dr. Rick Pleijhuis

arts

ir. Siebert Frieling

Mechanical Engineer

Kasper Veldhuis

Arts

dr. Tjitte Verbeek

Arts

Omar Hertgers

arts en Klinisch Technoloog

ir. Berend van Meer

Electrical Engineer

Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)
Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)
Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)
Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)
Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)
Technological Innovations in
Medicine (TIM Solutions bv)

ALM.178

SAMEN

Gaby Rasenberg

stedenbouw/landschap

LOS stadomland

Gerbert Smulders

Ontwerper

LOS stadomland

Guus Wijfje

Ontwerper

LOS stadomland

Gaby Rasenberg

Ontwerper

LOS stadomland

Ashley Ballantine

Ontwerper

LOS stadomland

Jeanine Beekman

Ontwerper

LOS stadomland

Nadeshe Reef

IBMG /Erasmus universiteit R&#39;
dam

Finch Buildings
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ALM.191
Maarten van Tuijl

The Commons: Meergeneratiehoven voor
Almere Haven
architectuur

temp.architecture

Jasper Klapwijk

zorg

Kantelingen

Tom Bergevoet

architectuur

temp.architecture

Dominykas Savickas

architectuur

temp.architecture

ALM.193

Eert uw vader en uw moeder

Ron van Leeuwen

Architectuur

ALM.194

Care Meubiliar

Dingeman Deijs

Architectuur/ Landscap

Dingeman Deijs Architects

Dennis Koek

Architectuur

Dingeman Deijs Architects

Giovanni Ferrarese

Landschap/ Stedenbouw

Dingeman Deijs Architects

ALM.196

ThuisHaven

Arjan Gooijer

Ontwerp en transformatie

VA

Han van Diepen

manager vastgoed

woningstichting Goede Stede

Cedric van Walbeek

bewoners en gebruikers

woningstichting Goede Stede

Remco de Maaijer

projectmanager zorg

woonzorg Flevoland

Wendela Gort Erbrink

zorgvernieuwing

woonzorg Flevoland

Gert Jan te Velde

ontwerp en strategie

Vanschagen Architecten

ALM.208
Titus Mars

Delen maakt Rijk - Slimme woningsplitsing als
impuls
Architectuur en stedebouw

Wijnand Bouw

landschapsarchitect

Maike Warmerdam

stedenbouwkundige en landschapsontwerper

John Teunissen

landschapsontwerper

Anneriek Simons

landschapsarchitect

Ivar ten Cate

ontwerper

ALM.217

Telegrammetje

Milan van den Bovenkamp

Online and Kicking

Milan van den Bovenkamp

Technologie, ontwerp, netwerken, offline
verbinden, coworking
Yoga, zorg, horeca

Casper Schmitt

Hovenier, geluid en beeld-techniek

De Groene Man

Rogier van Hengel

van Hengel

ALM.230

Meubelmaker, elektrotechniek, hout en staalbewerking
Blauwe Loper

Robert Schütte

stedenbouw

zelfstandig

Z.S. Schütte

planoloog

M. van Tellingen

huisarts

ALM.231

Het Schuifhuis

Danny Edwards

stedebouw

Edwards Stadsontwerp

Nico Harkes

gebiedseconoom en ervaringdeskundige zorg

NEXT Vastgoed Consultancy BV

ALM.238

Het rijtjeshuis past de zorg

Nils Molen

Architectenbureau

TEKTON architekten

Bert Tjhie

architectenbureau

TEKTON architekten

Marco Meerdink

zorgsector - zorgbestuurder (oud)

Associate Partner BeBright

Gerard Alferink

zorgsector - projectleider huisvesting

Triade

Hester Hulsbos

zorgsector - manager huisvesting

Triade

Annemarie de Lange

zorgsector - beleidsadviseur

Triade

Kokon Architectuur & Stedenbouw

DAAD Architecten i.s.m. Bosch
Slabbers
Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten
Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten
Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten
Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten
DAAD Architecten

Hakkenberg
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Simon Dragt - zorgmakelaar

zorgsector

Triade

Jos Buskermolen

woningcorporatie

-

GRN.011
Marc Holvoet
Ed Ravensbergen
Mark Sander van Beijnum

'Gezondheid is meer zorg alleen!'
Stedenbouw/architectuur
Architectuur
Stedenbouw

Nieuwbruut
Nieuwbruut
Nieuwbruut

Agnese Fiocchi
Juul Doggen
Ricky de Veth
Marc Holvoet
GRN.018
Jan Wind
Ineke Weernink directeur
Anita Elling
Mark Winkelman

Architectuur
Stedenbouw
Zorgadviseur
Landschap
Natuurlijk Wonen
Woning en utiliteitsbouw
zorg organisatie breed voor jong en oud
bewoners participatie
Energie neutraal energie opslag

GRN.031

Haart Veur Oosterpaarkwiek

Sabine Megens-de Meza
Melvin Kaersenhout
Pier Reitsma
Niek Schipper en Art Bijs
Erwin van Leeuwen
Peter Bisschop
Daan Tetteroo en Jeroen
Kemperman
GRN.061
Ch’ing Sze Liem
Talje Meter

Zorg / Sociaal design / Sociaal beheer
Architect
Bouwer
Ontwikkelaar & Stedenbouw
Ontwikkelaar
Zorg / Sociaal design / Sociaal beheer
Belegger en zorgverzekeraar

On(t)roerend Goed
studioMAEK
Friso Bouwgroep
Kroon Kennisteam
Van Nimwegen
On(t)roerend Goed
SAREF en Zilveren Kruis

ONS PAARK (gronings)
interieur en architectuur
Architectuur & bouwkunde

studio si interieurarchitecten
Bureau Essence

Tjade Timmer
Fokke van Dam
Otties Pattiasina
Jos Voppen
Jan Schipper

Ruud Van der Koelen
Anke Siegers

Architectuur & bouwkunde
Architectuur & interieur
Interieur & architectuur
buurtwerk & bewonersparticipatie
specialist duurzaam ontwikkelen en duurzame
energie.
ONS-project (Oosterparkwijk, Nieuw &
Samensturend)
Architectuur
Zorg & organsatiepsycholoog

Frank Eekelder
Hein Jan Geerding
GRN.066

participatiemanagement - bewonersbedrijven
Architectuur
Oosterpark: De NetwerkBuurt

Kasia Horodynska
Ir. KA Horodynska
Drs. JJ Meijboom
GRN.075
Marije Jansen
Tom Pals
Jeroen Bosveld
Sharon Bonouvrie
Sjoerd Bakker
Egbert Jan Grootenhuis
Marije Jansen

Architectuur
Architect
Ouderenzorg/finance
Hart voor de Oosterparkwijk
Vastgoed en Recht
Jurist
Technisch planoloog
Stadsgeograaf
Technisch planoloog
Vastgoedkundige
Sociaal planoloog

GRN.062

Nieuwbruut
Student NHTV/ Stagiair Nieuwbruut
Robuust
Nieuwbruut
Jan Wind Architecten
Tinten Welzijngroep
Stichting NOVO
Winkelman Engineering /
Consultancy

TTAB
Fokke van Dam
Buroio
Buurtwerk Nederland
perpetuum mobile

Van der Jeugd Architecten
Datishelder - netwerkorgansatie
voor samensturing + Kernteam
Nederland Kantelt
Eurus advies
Bauing
Silos
Silos Delft
Kabor BV
Antea Group
Antea Group
Antea Group
Antea Group
Antea Group
Antea Group
Antea Group
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GRN.083
Irene Edzes
Tom Bullens
Irene Edzes
Astrid Ens
Jaap Warmenhoven
Ilta van der Mast
Anneleen Quist
Hans Hoepel
GRN.084
Annet Ritsema

Michi Noeki - verbinden en verblijven
Stedenbouw en landschapsontwerp
Stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur
Architectuur, omgevingspsychologie
Senior adviseur zorg
Co-creatie en social design
Managing partner Ruimte, Wonen en Economie
Stagiaire NHTV, opleiding Urban Design
Bestuursadviseur Zorg
Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden
Architectuur

Melvin Koolen
Marcel van der Lubbe
Jan Bleeker

Bart Westerveen

architectonisch ontwerper
architect
coördinator Publieke Gezondheid NoordNederland
initiator en organisator van sociale foodhubs
projectontwikkelaar maatschappelijk vastgoed
landschapshistoricus/stedenbouwkundig
ontwerper
marketing specialist

GRN.086
Wieteke Nijkrake
Jorrit Noordhuizen
Tim Burmanje
Willem Bossers
GRN.088
Meghan van der Maas
ing. ir. Camiel Deelen
Gerard Maassen
drs Friso Teerink
Wout Hertogs
prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Care2Share - Oosterparkwijk
architect
landschapsarchitect
planeconoom zorgvastgoed
beweegstrateeg en inwoner Oosterparkwijk
Buurtschap Blue Blocks
architectenbureau
architect
concept-aanjager
zorg
adviseur duurzaamheid, projectleider
hoogleraar / kennisinstelling

prof.dr.ir. Jos Lichtenberg
GRN.090
Jauke van den Brink
Jauke van den Brink
Petra te Morsche
Diesje Zwart - MEd (Master of
Education)
Peter Kiers

bouw en innovatie
Company Oost
beeldende-kunstsector
projectleider / Ruimtelijk vormgever
Interieur architect
Zelfstandig Onderwijsontwikkelaar en teamcoach
(GROEP-1)
duurzame gebiedsontwikkeling

GRN.102

Wijk der Vergankelijkheid

Sweder Spanjer
Erjen Prins
Roos Spanjer
Maarten Zwartbol
GRN.103
Harold Dijkstra
Maarten Stevens
Erik Spiegelenberg
Frank Mulleman
Arjen van Leeuwen
GRN.108
Roland van Bussel

Architectuur
Stedenbouw
Zorg
Arts
Oosterpark Game
Serious Gaming
Serious Gaming
Beweegspecialist
Landschapsontwerper
Communicatiedeskundige
De Oosterparkwijk-verbonden
Ontwerp en architectuur

Daphne Callee
Jolanda ten Seldam
Rodin de Lange

Vollmer en partners
Vollmer & partners
Vollmer & partners
Twynstra Gudde
Twynstra Gudde
Twynstra Gudde
Vollmer & Partners
Twynstra Gudde
Specht Architecten
Specht Architecten
ANA Architecten
G.G.D.
Stichting Bint en Resto VanHarte
woningcorporatie Nijestee
MD Landschapsarchitecten
Veenbrand
NOHNIK architecture and landscapes
NOHNIK architecture and landscapes
Stad2
BeweegStrateeg
MH1 Architecten
MH1architecten
Stichting Seniorenschap
Kring Havezathe vof
De Loods architecten en adviseurs bv
TU/e
Slim bouwen / Off Road Innovations
CBK Groningen
CBK Groningen
TE MORSCHE ontwerp
Docent Zorg & Welzijn
(Noorderpoort)
cooperatieve vereneging
132co/Groningen
Sweder Spanjer Architect

8D Games
8D Games
Nijha
Nijha
Challenge Solutions
Architecten aan de Maas
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Goswijn Simons
GRN.109
Harald Mooij
Jeroen Bos
Ilja Mooij
drs. F.H. Bos

Webdesign & software-ontwikkeling
VERBONDEN
architectuur
Architectuur
Huisarts
Huisarts

drs. J.S Repelaer van Driel
GRN.114

Huisarts
Who Cares? We care!

Joost Heuvelink
Joost Heuvelink
Henk Nouws
Linda Sanders
Paul de Roos
Jeroen Heij

Concepten en trends
Stedenbouwkundige & Innovator
Antropoloog & Zorgvernieuwer
Socioloog & Commissaris Woningcorporaties (niet
in Groningen)
Architect & Verduurzamer
Tuin- & Landschapsarchitect

Liedewij Haver Droeze

Omgevingsjurist & Planoloog

Trudy van de Steeg-Hartman

Groen- & Grafisch ontwerp

GRN.115

Marja Mentink

Hebben wij een probleem? Geef ons de wijk
terug!
Architectuur
architect
Programmamanager HBO/adviseur innovatief
maatschappelijk vastgoed
projectcoordinator/student

Wyb de Boer

Docent HBO

Jelle Dijkstra

Lector HBO

Eva Souren

ontwerper

Dirk Willem Postma
GRN.122

ir. Michiel Banning
GRN.126
Koenraad Janssens

Associate lector HBO
De Verwoven Wijk: vanuit menselijkheid volgt
natuurlijke zorg
Architectuur
Social Engineer (Economist, socioloog,
psycholoog)
Architect
HUB
Architectuur

Daan Janssens
Gilberte Van Olmen
Raymonda Vanacker
Guido Lemahieu
GRN.131
Mohammed Al-Khalili
Dmitri Levin
Mahdi al Sraiffe
GRN.135
Reinier Gerritsma
Reinier Gerritsma
Nathalie van de Garde

Architectuur
Ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundige
HUG ME
Architectuur
Architect
Architect
Oosterparkwijk beweegt me(e)
architectuur
architect
coordinator

Roberto Elmont
Agatha van der Weij

docent Hanzehogeschool
wijkverpleegkundige en generalist ouderen

Mariette Broesterhuizen
Berend Hoffmann
Johan Thijssen

Nima Morkoc
David Demper

GosiDesign
architectenbureau
DenkWerk Architectuur
Huisartsenpraktijk Marken
Raad van Commissarissen Holding
“Onze Huisartsen”
Huisarts
Quara
Quara B.V., Voorburg
Ruimte voor Zorg, Amersfoort
Sanders advies en projecten, Gorssel
de Jonghen en Roos, De Bilt
Adviesbureau Haver Droeze BNT,
Amersfoort
Adviesbureau Haver Droeze BNT,
Amersfoort
Adviesbureau Haver Droeze BNT,
Amersfoort

Common Affairs
Common Affairs
NHL Hogeschool en Stenden
Hogeschool/adviesbureau Co-Act
NHL Hogeschool en Stenden
Hogeschool
Stenden Hogeschool en Frisian
Design Factory
NHL Hogeschool (onderzoeksgroep
Excellent Ondernemen)
Common Affairs
NHL Hogeschool

Laboratory for the Built Environment
Laboratory for the Built Environment
Banningarchitect
Koenraad Janssens Architect

Regelarchitecten
StudioSK
Team4
Sax Architecten
Sax architecten
WIJ Team Oosterparkwijk
Hogeschooldocent Healthy Ageing
WIJ Team Oosterparkwijk
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Anke Koops
Gert Jan van Droge
GRN.147

bewonersbegeleiding
sportcoach
SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME TOMMY
(concept)ontwikkeling en hospitality
architect
zorg
ontwikkeling
ontwikkeling

ProMensCare
Sportorganisatie Oosterpark

Vivo-Plus
Vivo-Plus

Famke ten Brinke
Harry van Ommen
Han
Roeland van der Schaaf
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
GRN.182

zorg
welzijn
Laat ons weer eens juichen...!
Gebiedsontwikkeling, proces- en
projectmanagement
Zorg, welzijn, empowerment, maatschappelijk,
sociaal
Architectuur/Stedenbouw
Advies, samenwerking maatschappelijkgemeente, burgerkracht,
Domotica, E-health
Samen schilderen wij de wijk.
architectuur
sociale duurzaamheid
projectontwikkelaar / sociale planologie
zorg
Samenhuizen050
Organisatie-advies
Architectuur
BUURT VAN DE TOEKOMST: Eigenaarschap en
zeggenschap in eigen buurt
Buurtactivatie
Projectaansturing
Netwerk
Overheid
Zorg
Onderwijs
Werk
Wonen
Wij-team/Gebiedsteam
Oosterparkwijk - de eerste 'Volksgezondwijk'

Ramon Scharff
Marieke Baauw

Architectuur
Orthopeed i.o.

Raar
UMCG (Universitair Medisch
Centrum Groningen)

GRN.185
Richard Smit
Richard Smit
Ton Smit
Carla Melchior
GRN.189

GEBORGEN THUIS
Architectuur
architectuur
juridisch financieel adviseur
Sociologie / onderzoek
COMMUNITY KITCHEN: Goed Eten! - Gezond
eten voor iedereen
Communicatie / Innovatie
Supermarkt
overheid
Zorginstelling
Social Return

Alex Sievers
Jenny van Heeringen
Thomas Martens
Henri Pleizier
Xavier Delnoij
Han Sumajow
Jenny van Dalen
GRN.151
Tibor Garvelink
Dorien Te Pas
ir. Toine Claessen
Han Riksten
Marjolein Delsing
GRN.165
Don Monfils
Erika Meershoek
Anne van der Haar
Hans Biezemans
GRN.169
Robert Visser
Luiza Figueira
GRN.176

Arjen P. Van Leeuwen
Paul Papo
Mattias Gijsbergsen
Ellis de Vries
Thomas de Boer

Beyond Now
ZILT architecten
Vivo-Plus
Aalberts Bouw
Blauwhoed

Gebied & De Wijs
Van ToDo naar TaDa
8zaam architecten&adviseurs
Radar advies
HestiCare
Don Monfils Architectuur
stichting ZaaiGoed
VanWonen Vastgoedontwikkeling
Tante Louise en Ookthuis
Universal Design
Vijgenboom

ZIVA
Challenge Solutions
Buurtvereniging
Gemeente Groningen
Zorginstelling
Onderwijsinstelling
Werkplein
Woningbouwvereniging
Gemeente Groningen

Umba Architecten
Umbaarchitecten
Tax consultants international
zelfstandige

Challenge Solutions
Maripaan groep
gemeente Groningen
ZINN
Groninger Uitdaging
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Jack Koops
GRN.223
Sandra Grabs
Annieke Postma
Yvonne Broekhuizen
Eric Ter Keurs
RDM.009
Richard Breit
RDM.012
Ingrid Kuijk
Gerard Overvliet

Voedselbank
zorgSAAM Oosterparkwijk
architectuur / stedenbouw
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Consultant
DE HOFJES VAN CARNISSE
architectuur/stedenbouw
Oase Cluster
Architecten _ Ingenieurs
Architect

De Voedselbank Stad

Teuny Bakker
RDM.020
Maurits Cobben
Ralph Janssen
J. Forsten
Monique Zijp
RDM.029
Daniel de Witte
Michiel Tramper
Marylien Dijkgraaf
Aad de Kool
Sven van Oosten

zorg
achteromdenken
architect
architect
maatschappelijk werk
community art/social design & innovation
samenLEVEN
architectuur, duurzaamheid en innovatie
Web & product development
Wijkbewoner Carnisse
Zorgverlener
Stedenbouw

WoonWelZorg

Menno Kooistra
Bernardo Korenberg
Marcel Korthorst
Jasper Schaap
Aad de Witte
RDM.034
Nienke van der Straten
Michel Janssen
Ron van Es
RDM.048
Rien Platteschorre
Paul van der Weijden

Architectuur & Interieur
Institutioneel belegger / ontwikkelaar
Woningcorporatie / ouderen
design & experience Health producten
voormalig zorgdirecteur
OurHouse
Industrieel Ontwerpen
Procesbegeleider
Groepsbegeleider
The Community Cares!
Levensloopbestendige Woon & Leefmilieus
Architectuur / Stedenbouw

Tank architecture & interior design
Bouwinvest
Wooncompas
GREENQ people
GREENQ people

Marjanne van der Velden

Architectuur

Els Beekhuis - van der Weijde

Landschapsarchitectuur

Marco Dijkshoorn

Projectontwikkelaar

Rien Platteschorre

Laura Mudde
Ada Mudde
Peter Mudde

concept ontwikkeling
&#39;Levensloopbestendige Woon- &
Leefmilieus&#39;
Zorgprofessional
'Een groene sociale verbindingszone. Meer
contact en betrokkenheid in Rotterdam
Carnisse'
kunst en cultuur
ouderenadviseur en verpleegkundige
architectuur

Laura Mudde
RDM.053
pauline dirks

kunst en cultuur
Carnisse
stedenbouw

André Vermaas
RDM.051

sandragrabs
grib
grib
Saksenheem Consultancy & Training
DUTCH urban solutions
Adcom2000
Adcom2000

Triopas
Triopas
Welzijn en Zorg
Eelt theatercollectief
iLINQ B.V.
CreativeSolvers
GREENQ people
Lelie Zorggroep
Buro MA.AN

OurHouse
Factory of Things
Factory of Things
Domoflex
Architectenbureau Rutten van der
Weijden
Architectenbureau Rutten van der
Weijden
Jos van de Lindeloof Tuin- en
Landschapsarchitectenbureau
Van Omme & De Groot
Projectontwikkelaars en Bouwers
Domoflex

Zelfstandig adviseur

zelfstandig
o.a. Wijzelf Achterhoek
zelfstandige
zelfstandige
particulier
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RDM.054
Henri Schippers
Puck Creutzburg
RDM.057
Tjerk van de Wetering
Sjoerd Harsveldt
Ad Pijnenborg
Lucía Giménez
RDM.059
Jurrian Arnold
Jurrian Arnold

Meet2Care
Bouw
Architect
HANGOUD
architectuur
Vastgoed Stedenbouw
Zorg
Architect / stedenbouwkundige
Betere Buren in Carnisse
architectuur en stedenbouw
Stedenbouw en wijkontwikkeling

Philip Boerebach

Zorgondernemer

Hedwig van der Linden
Otto Trienekens
RDM.060
Alle Jan Mulder
Maartje Franse
Judith van Iddekinge
Hieke Pars
Frederike Kuipers

architectuur
Onderzoek en advies wijkontwikkeling
Zorg voor ruimte
architectuur
architectuur, interieurarchitectuur
sociaal geograaf
beeldende kunst en publieke ruimte
transitie verkenner/ architect

RDM.067
Danny Nelemans
Pieter Sprangers
Han-Michiel Verroen

Maarteke van der Ent-Erkens
Judit Gaasbeek Janzen
Madelon Pluis
RDM.069
Vibeke Scheffener
Els de Jong
RDM.071
Ismail Meral

iCAREnisse
stedenbouw en landschap
architectuur
multitechnische dienstverlening (oa. HealthCare
& infra)
Onderzoeker Zorg en Wonen
Stadstrainer ouderen in de samenleving
Innovating Designer Public Furniture
expert medisch adviseur
zorgproffesional met ervaring in ziekenhuis,
logeerhuizen, ouderenzorg, hospice
vakgroepvoorzitter inhoudelijk klimaat Rotterdam
ontwerper openbare ruimte en research
architectuur
Circuit Carnisse
landschapsarchitectuur
woonecoloog
we care
Zorg en welzijn

Nico Brouwer

Architectuur

Ismail Meral

Zorgorganisatie

RDM.072
Ferry in ‘t Veld
Sjaan Abel
Marjon Damen
Rani Vandevelde
Caroline van Stelten
RDM.087
Ben Ewals

Ader, levendig Carnisse voor mekaar!
architectuur
Sociaal Gerontoloog
Zorgmanagement specialist
Stedenbouwkundig ontwerper
Transformatie ontwerper
Van, voor en door Carnisse
architectuur

Cornelis Overhand
Kaspar Aussems

Zorg en strateeg
Architectuur

Floor Driessen
Rik Moonen
Wouter Krouwel
Marthein Gaasbeek Janzen
Ralph Kroos

Hodes Huisvesting BV
ConCreT
O2 Studio
Kikx development
Zorgcooperatie Hoogeloon
O2 Studio
Open Kaart
Open Kaart
International Health Centre The
Hague
Veldacademie
Veldacademie
studiozwart
Studio Zwart
zelfstandig adviseur corperatiesector
Atelier Pars
Studiotransit
OD205
Groosman
Spie
Kaap O
RikMoonen.nl
Streetlife
Zorginstituut NL
Middin
ASVZ
od205
Groosman
VS landschapsarchitectuur
Wono Bureau voor woononderzoek
Maatschappelijk
Ondersteuningsbureau (MOB)
01-10 Architecten
Maatschappelijk
Ondersteuningbureau (MOB)
architectuurMAKEN
The Social Entrepreneur B.V.
Erasmus Universiteit Rotterdam
ArchitectuurMAKEN
ArchitectuurMAKEN
BUROBEB
Talent for Care
BUROBEB

71

Tjerk Bosker
Jaap Norbris
Jenneke Ewals
Ben ten Hove
RDM.089
Jacco Kruithof
Ludo van Widdershoven
Reinout Engelberts
RDM.094
tomas dirrix
Tomas Dirrix

Stadssociologie
Zorg en eHealth expert
Zorgmanagement
Vastgoedbeheer en -ontwikkeling
Van een 'gouden randje' naar een Gouden Hart
Verbinders
Architect
Smart Monitoring Solution
de Dwarsstraat
architectuur
Architectuur & Stedenbouw

BUROBEB
Medify
Talent for Care
Urban Breezz
Schakel
Widdershoven architecten
Sensara
diederendirrix
diederendirrix

Flavio Pettinelli
Architectuur
Juan Miguel Bienvenido Zambrana Architectuur
Zorgcorperatie
RDM.105
Car(e)nisse | Samenredzaam in Carnisse
Frederique Kreeftenberg
stadssociologie
Mathilde van Wansdronk
bouwkunde | mantelzorger
Arjan Nienhuis
landschapsarchitectuur | stedebouw
RDM.110
DE BUURT IN DE LIFT

diederendirrix
diederendirrix

Mark Gijsbers
RDM.119

-

Arjen Heus
Arjen Heus
Jurriaan Peters
Dennis Holten
Toon Rooijmans
Juliette Pepin
Lola Gielen
RDM.124

Architect
Playgroundcity - VITALITEIT & PREVENTIE IN
ROTTERDAM
Urban Design
Social Design
Experience Design
Urban Planning
Graphic Design
Game design
Interaction Design

Femke Feenstra

SYMBIOSE Door de (bio)diversiteit van ingrepen
en zorg voor elkaar, planten we de basis voor
een duurzame, ruimtelijk en sociaal verbonden
wijk met aantrekkingskracht voor nieuwe
bewoners.
architecten / zorg

Leon Rook
Kai Vonk & Ellen Struijk
Michiel Houwing
Johanna van Doorn
Sjaak en Clara Sies
Dennis Cleef
Simone Drost
Femke Feenstra

Zorg organisatie
Bouwer/ontwikkelaar
Energieleverancier
Expert gebiedsidentiteit
Sociaal ondernemer
Bemiddelaar geëngageerde bewoners
Architect
Architect

RDM.133
Bas Kortmann
RDM.134
Peter Luthi
Ria Niclaes

Go-John
interactief theater - social design
Dakwoningen
architectuur
Socioloog

RDM.140
Clairette Gitz
Wim Wijdeveld
Peter van der Salm

Gezonde wijk voor iedereen, wijk in beweging.
Bouw
Industrieel ontwerper
ICT ondernemer

In Transition agency
Ekodomus
Nienhuis Landschapsarchitectuur

Franky Cherry
Franky Cherry
Franky Cherry
Freelance
Freelance
Freelance
Freelance

de Jong Gortemaker Algra
architecten
Pameijer
Duravermeer (Zorgenoten)
Eneco (Zorgenoten)
Steenhuis Meurs
Voedselbank
Livable
Simone Drost Architecture
de Jong Gortemaker Algra
Architecten en Ingenieurs
Stichting Powerboat
Luthi&Niclaes
Luthi&Niclaes bureau voor
architectuur en onderzoek
Gitzarchitecten
Tiger Nederland
Cloud connect
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Heleen Griffioen
RDM.148
Reinier Simons
Chris Idema
RDM.152
Niek Luijten
Tony Nelis
Annemiek Bongers
Rik Moonen
Tony Nelis
RDM.156

Zorgbestuurder
Re-inCarnisse.
Architectuur
Architect
Het verband van Carnisse
Financial controller
architectuur
architect
Sociaal ondernemer / stadstrainer
architect
Samen sleutelen aan CAREnisse

Daan Bakker
Antoinette Reerink
Mirjam Galjé
Philip Kuypers

architectuur
onderzoeker & projectmanager zorg
verzorgende IG ouderenzorg & architect
Stadsmaker

RDM.158
Pi de Bruijn
Michiel Van Driessche

WHO DARES - Carnisse 2027
architectenbureau
landschapsarchitect

Joep Arts
Erik Vrieling
ir. Hugo Beschoor Plug

ir. Annemarie van Went
Eric van Noord
RDM.161
Cornelis de With

(medior) adviseur woningmarkt
conceptontwikkeling
architect/onderzoeker gebouwde omgeving en
zorg
Projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor
(pensioen-) fondsen
architect, wonen met zorg
architect, publieke gebouwen
Oma, kom je buiten spelen?
Stedenbouwkunde

Willard van der Velden
Yongkie Rumambi
Inez van der Velden
Julia Verkade
RDM.164
Jan Mulder

stedenbouwkunde
architectuur en GIS
Product Design
Health Science
Who Cares Carnisse.nl
architectuur en stedenbouw

Danielle Bazen
RDM.171
Rodj Ommar

Welzijn
De portiektuinen van Carnisse
Architectuur

Rodj Ommar
Jaap Rühl
Twan van Lanen
RDM.199
bart dankers
Winy Maas, Jacob van Rijs,
Nathalie de Vries
Joris Viscaal
Elvira Veldman
Elmer Verhaak
RDM.202

Architectuur
Architectuur
Architectuur
Van Carnisse naar CAREnisse – geven om elkaar
Architecture / Urbanism
Architectuur / Masterplanner /
Landschapsontwerp
int. Ingenieursbureau voor leefomgeving
Adviesbureau voor zorg, welzijn en Wonen
Omgevingspsycholoog
'Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid'

ommar & rühl
ommar & rühl
Atelier van Lanen

Merel Brabers
Merel Brabers
Willemineke Hammer
Chico Leufkens

architectuur
architectuur en filosofie
architectuur
architectuur

EGM architecten
EGM architecten
EGM architecten
EGM architecten

mr. ir. Esther Akkerman-Dwars

--

tomaline
atelier ondertussen
Rik Moonen - stadstrainer
tomaline architectuur
DaF-architecten
Leyden Academy
Humanitas
oa. Groene Connectie, Spoortuin,
Essenburgpark
de Architekten Cie.
Felixx Landscape Architects &
Planners
Stec Groep
Cie. Concepts/de Architekten Cie.
BPvF
Syntrus Achmea Real Estate &
Finance
de Architekten Cie.
de Architekten Cie.
Westers Architectuur en
Stedenbouw
Dock
ommar & rühl

MVRDV
MVRDV
Tauw
Atrivé
Eyckveld

73

Liset van Dijk

socioloog

René Bleeker
Geraline Leusink
Gerben Sanders
Pieter de Kort
Peter de Lange
RDM.207
Carmen Dirkx

Directeur Projectbureau Bouwzaken
Associate Professor Eerste Lijns Geneeskunde
humanistiek, inwoner van de wijk
Bedrijfskunde, voorzitter raad van bestuur
organisatieadviseur, geboren in de wijk
Het Gouden Web - bindt en verbindt mensen
Architectuur

Inge Burg
Mariëlle Hooymeijer
André van den Berg

stedenbouwkundige
zorgvastgoedadviseur
concept- en strategieontwikkelaar Wonen & Zorg

Eva Reekers
Barbara Blaak

projectleider gemeente Zorg, Welzijn en
Onderwijs
marketing communication professional

Renate Trouwborst

bouwkundige

RDM.213
Roxane van Hoof
Claudio Saccucci
RDM.225
Monique van Doorn
Monique van Doorn
Ebami Tom
Désiree de Jonge
Antony Weinbeck

Het blok dichten
architectuur
architect
CARNISSE VERBINDT
Samenleving
Sociale innovatie en participatie
Architect
Stedenbouwkundige
Design & Innovatie

SIT.005
Paul Verhorst
Freya Pijnenborg
Cor Verhaar
Emiel Heinsbroek
Hans Verhorst
Sidney van Well
Pien Voortman
SIT.027
Jacqueline Goertz
SIT.037
Roger Verspagen

Geleen, lokaal voor iedereen!
architectenbureau
vrijwilligers, mantelzorg
zorg en huisvesting
sociale geografie
sociale geografie
architectuur
architectuur
Samen
Geleen Zuid& De Kluis
't Kempke
Vastgoed

Chris Cransveld
Marie-Josee Vollebergh

Zorg (o.a. VG)
Zorg (o.a. psychosociale problematiek en
verslavingszorg)
Zorg (o.a. VV)
Vastgoed
ontwerper / architect
Clubs, verenigt u
Ontwerper publieke ruimte
ontwerper
architectuur
De wijk als (t)huis!

Stichting WonenPlus
Moveoo

Architectuur
programmamanager zorg
beleidsmedewerker mobiliteit en cultureel
erfgoed

Houben Architectuur
Robuust
Provincie Limburg

Ivo Schlenter
Roger Verspagen
Bjorn de Munck
SIT.042
Ester van de Wiel
Michou Nanon de Bruijn
Meintje Delisse
SIT.052
Helene Houben
Marieke Cloosterman
Hanna Smeets

NIVEL Nederlands instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg
Radboudumc Nijmegen
Radboudumc Nijmegen
Cappello Bordò Consultancy
KwadrantGroep, Laurens
Peter weet Beter
urban design & architecture by
carmen
Welmers Burg Stedenbouw
zelfstandige
André van den Berg, concept- en
strategieontwikkeling wonen en zorg
gemeente Rotterdam
BLAAK marketing & concepts
urban design & architecture by
carmen
studio verter
studio verter
Verder door anders doen BV
Verder door anders doen BV
Panoptic
Wissing
Spark
ARCHES architecten BNA
Volontario
Cor Verhaar Advies
Dimensus
Dimensus
ARCHES architecten BNA
ARCHES architecten BNA
particulier
Vastgoedbeheer Limburg

Stichting Katharina Kasper
Vastgoedbeheer Limburg
Buro de Munck
Ester van de wiel ontwerpen
Studio Makkink&Bey
student Academie van Bouwkunst
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SIT.065
Katinka Pani-Harreman
Joop van Duren
SIT.068
Richard Hereijgers
Wilco van Heerewaarden
Ben Groenen
Dion Koens

Dagbesteding anders
Lectoraat FM
Lector Facility management
Connect
landschapsarchitectuur en openbare
buitenruimte
inrichtingstechniek buitenruimte
Omgevingsbeheer
beleid groen en openbare ruimte

Anneke Rommers
SIT.070
Bianca Kemper

Landschapsarhitect
Groene levensader voor Geleen-Zuid en Kluis
divers - multidisciplinair

SIT.079
Nicole Maurer, ir
dr. Rianne Reijs
drs. Vivian Haine

SIT.091
Frits Lamers
Harry Verbruggen

Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
Architectenbureau
Stafarts / Jeugdarts
Gezondheidswetenschapper en manager
Jeugdgezonheidszorg
hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid
en programmaleider van de Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
We Care
Ruimtelijke Ordening
Architectuur

Leon Moonen
Rob Dokter
SIT.095
Lydia Fraaije
Ilse van Rosmalen
SIT.100
Nicole Boumans
Eric Hendriks
Carolien Koning

Architectuur
Zorg
IKIGAI
Architectuur
Architectuur
in BEWEGING door VERBINDING
Architectuur
gebiedscommunicatie
Zorgadvies

SIT.104

Kansrijk ouder in Kluis/ Geleen Zuid

August van Vliet
J.van Velzen
SIT.107

Architect / Adviseur zelfredzaam wonen
socioloog bouwen en wonen
Co-Zorg: "Ecologisch gemeenschaps-wonen met
zorg voor elkaar en de natuur"
Architectuur / Cultuurwetenschappen /
Landschapsarchitectuur / Kunst
Architectuur
Cultuurwetenschappen / Kunst
Architectuur

Aambeeld-Architectuur
brainman

Landschapsarchitectuur / Architectuur
Een aandeel in je toekomst!
Stedenbouw Ruimtelijke Ordening
Landschapsontwerper
Buurtondernemer
buurtteamorganisatie/ouderenzorg
Stedenbouwkundige ontwerper
De positief gezonde wijk
Sociale Geografie/Landschapsarchitectuur
Stedenbouw
Public health advisor

Chaplin Chaplin Matyus Thijssen

Prof.Dr. Ir. Maria Jansen

Tom Thijssen
Ian Chaplin
Tessa Chaplin
Orsy Matyus
Tom Thijssen
SIT.111
Arjan van der Laan
Koen Schrauwen
Majid Ahmadian
Arjan van der Laan
SIT.127
Inge Hoekstra
Christopher de Boer
Astrid van den Broek

Zuyd Hogeschool

BTL Advies
BTL Advies
BTL Advies
BTL Advies
BTL Advies
Midpoint Center for Social
Innovation
Maurer United Architects

Universiteit Maastricht,
Programmaleider Academische
Werkplaats GGD Zuid Limburg,
Locus Stedenbouw
Architectenbureau Verbruggen
Ontwerpburo OGA
Innovatiemanager VGZ
Studio LYIL
Studio LYIL
BOP architecten
mijnbuurtje
Koning, advies, onderzoek en
projecten in de zorg

Chaplin Chaplin Matyus Thijssen
Chaplin Chaplin Matyus Thijssen
Chaplin Chaplin Matyus Thijssen
Chaplin Chaplin Matyus Thijssen

Buro Dwarsstraat
Landscope
Incluzio
Buro Dwarsstraat
Terra Incognita
Terra Incognita
Hogeschool Utrecht
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Frank Stroeken
Robert Arends
Jan Maurits van Linge
SIT.128
Anita Ebbing

Landschapsarchitectuur
Stedenbouw
Landschapsarchitectuur
Wij bewonen
ruimtelijk ontwerp en groen

ing. Anjo Verhoeven (mede
bedenker en ontwerp)
Monika Daun (geinterviewde)
Heidi van de Winkel/Miranda
Fleuren (geinterviewden)
Twan Vincken (geinterviewde)
Sjaak Sluiter (geinterviewde)
Peter Borghaerts (geinterviewde)
SIT.129
J.J.M. Paumen
B. Hendriks

tuin en landschapsinrichting

SIT.139
Juul Heuvelmans
Juul Heuvelmans
Ingrid Marieke Irene Voordendag
Nicolas (Koos) Pelsser
SIT.141
Sander van Lanen
Bas van Lanen
Astrid Hairwassers
SIT.144
Wim van der Valk
Remko Veenstra

Duurzaam oud worden
Kennis industrie
Architectuur
Huishoud- en consumentenwetenschapper
Toegankelijkheid
De buurtontwerper
Ruimtelijke Vormgeving
Praktijkonderzoek(er) in het sociale domein
Verpleegkundig specialist ouderenzorg
No One Lost
Architectuur en onderzoek
Architect/ Urban designer

Ronald Provoost
Jaen Pierre Tulleneers
Mark Schlagwein
Ruud Stemerdink
Wim van der Valk
SIT.157
Liong Lie
Evert van der Zee
Xiaocun Ruan
SIT.162
Monique Biloro

H3ROES
Pc kwadraat
Zorginstelling s Heerenloo
Visie- R vastgoedontwikkeling
3TO architecten van der valk

Ivo Bastiaansen
Stefanie van den Heuvel
Michel Lintermans

Marktonderzoeker
Onderzoek en data analist
Manager primair proces in de zorg
Conceptontwikkelaar zorg/hotel/werken/wonen.
Architect
Een Vitale Wijk voor allen
Architectuur
Project development
stedenbouw
Mark_Us Familiehuis
Sociale en Maatschappelijke innovatie mantelzorg
Architect / Ontwerper
Zorg
Familiezorg
Happy Route
ingenieurs- en adviesbureau, Cooperatie en
Zorginstelling
Stedenbouwkundige
Stedenbouwkundige
Initiatiefnemer en bestuurder

Wilbert de Groot
Angelique Drabbels
Eva van Valderen
SIT.188

Wijkmanager
Wijkmanager
Architect
De Code van de Kluis

Stichting ORO
Stichting ORO
Movares

Evert Kolpa
Peter Geilen
Paula Biloro
SIT.187
Ivo Bastiaansen

architectuur
Procesbegeleiding Vrijwilligers/Teamcoach Sector
zorg voor mensen met dementie
Projecten Leefbaarheid
Opbouwwerker
Psychiater Jongeren en Volwassenen
Erfgenamen
Architectuur
Explotatie management en bouwkosten

Terra Incognita
Terra Incognita
Terra Incognita
Anita Ebbing Ontwerp / Groen en
Ruimte
Groen en Ruimte
Frencken Scholl
De Zorggroep
Wonen Limburg
Synthese
GGZ Oost Brabant
Wehrung Architecten bv
PH Bouwadviseurs
Stichting BINT
Stichting BINT
Doet mee onder persoonlijke titel
Doet mee onder persoonlijke titel
SO-Studio
Zelfstandig ondernemer
TVN Zorgt
3TO architecten van der Valk
Urban opportunities

123DV Architecten
MCB BV
East & West Urban Consultancy
Mark_Us Familiehuis
Van Bergen Kolpa
Zorg & Co
Grootfamilie Biloro - Solisa
Movares + Cooperatie Stationspark
Deurne + Stichting ORO
Movares Studio SK
Movares
Cooperatie Stationspark Deurne

76

Ria Waarle

Wonen, Zorg, Welzijn

Instituut voor Sociale en Stedelijke
Vernieuwing
SATIJNPlus Architecten
Jeroen Verbeek
landschapsarchitectuur
Cooperatie TIORC U.A.

Harold Janssen
Jeroen Verbeek

architectuur
Landschapsarchitectuur

Wim Heuts voorzitter Cooperatie

Simon Duindam

Architectuur; bouwkunde; installatietechniek;
installaties-domotica; zonnepanelen; energie
opslag en beheer
Marco economie

Maud Delahaya
SIT.190

Communicatie
Sittard-Geleen / urban hospital ward

Agnieska Dabek
SIT.201
Vincent Bothof
Thomas Schaapherder
Nander van t Klooster
Romy Brattinga
Abram de Boer
SIT.206

-

Mark van der Poll
Mark van der Poll
Jano Schoenmakers
Manoe Ruhé
Nadine Geelen
SIT.219
Edo Keijzer

Zero To Total Living (ZTTL)
Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
Financieel
Onderzoek
Architect
Brightland Hybrid Care - verschillende
interventies brengen de motor tussen de
wijkschijven en het landschap op gang
Stedenbouw, Architectuur
Hoofdontwerper stedenbouw
Directeur, Vastgoed adviseur
Stedenbouwkundige
Vastgoed adviseur
Heb ik bereik ?
Zorg en Architectuur

Peter de Bruin
Ed van Vulpen
Arjan Biemans
SIT.240
Victor van Velzen
Els Groen
Herman Bodt
ROBIN D&#39;hERRIPON
###.013
Dick Koster

Architectuur
Architectuur
Zorg
inside out
Architectuur
zorg
ervaringsdeskundige
ERVARINGSDESKUNDIGE
Buurtschap op basis van Noaberschap
planontwikkeling

Dynamo Architecten
Dynamo Architecten
Future Landscapes

Hans Been
Boudewijn Sanders
###.019
Ugur Sutcu
###.024
Dorothe Derks
Jose Derks
Anja Derks
Philo Derks

ontwerp handschetsen
exploitatie opzet
Victory Boogie Woogie - Matching Dreams
Architectuur (Master) & IT (Bachelor)
de gouden plek
interieur architectuur & feng shui
Communicatie
Gezondheidszorg
Onderwijs

Rik Tuithof

Architectuur

Myriam Mahi
Steven Han
Barbara Greeven

Architectuur
Zorgorganisatie
Institutioneel Vastgoed Vermogensbeheerder

Ferry van Dingstee

Zorgautomatiseerder

Instituut voor Sociale en Stedelijke
Vernieuwing
Heimat

Weltevreden BV
Weltevreden BV
Weltevreden BV
Weltevreden BV
Studio NOA Architecten

CroonenBuro5
CroonenBuro5
VEZA
CroonenBuro5
VEZA
Dynamo Architecten

buroTAT
HB zorg

Bureau voor planontwikkeling
Cittanova - LYVR
architecten bureau
Huize - Sanders
Atelier US
KEK dnl vormgevers bno
Ze - communicatie
praktijk biodynamische massage
studiebegeleiding, vorming en
onderwijs
Studio Rik Tuithof
Stichting Zorggroep Almere
Syntrus Achmea Real Estate &
Finance
Cinnovate
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###.038
Jacqueline Bouts
Martijn van Rees
Loes van Groningen
Margriet Pronk
Maarten Plomp en Elmar Koers
###.050
Joop Petit
###.055
bert van de Wijdeven
###.077

XeniaWonen
Wonen/zorg
Ambassadeur Xenia
Voorzitter Stichting Xenia Wonen
bestuurslid/psycholoog
Architect
ONE SIZE, FITS ALL
Community Ontwikkeling
Focus op Jonge Ouderen!
zorg, dienstverlening
Alles Mobiel

Martin Voorma
Martin Voorma
Bas Scholten
Bas Scholten
Ron van Leeuwen
Suleman Ozbek
Joseph Mozes
###.078
Ron Hartman
###.080
ir. Dick Meulenbelt
Vita Regalo

gebouwen
innovatie
gezondheidzorg en bouw
Gezondheidzorg en bouw
stedebouw en architectuur
architectuur
architectuur
Zelfzorgcommunity
Zorg
Vita Regalo
architect
stichting

Arcadis
Arcadis
Arcadis
Arcadis
Kokon
Kokon
Kokon

contacten met zorginstelling door
de stichting
###.093
Dana Ponec
diana krabbendam
wilko wolters
katja de winter
nazha lemhadi
wilmar hassoldt

zorginstelling

zorg

wassilis psathas
###.112
Wendy van Kessel
###.116
Mathijs van Dijk
Angelika Pelsink
Edgar Keehnen
Trudie Siegerink
###.117
Marc de Rooij
Lex van Delden

maatschappelijk werk
Naar levensloopbestendige buurten
stedenbouwkunde
Vicinity Village
Industrial Design
Kinderopvang
marktonderzoek /marketing 50+
ouderenzorg
De Zorgmatrix
architectuur en bouw
Onderzoek en onderwijs

###.120
Karel van Berk
Gordon Jack
Frank Hurkmans
Karel van Berk
Leonard Smit
Jostal Schalkwijk
###.121
Erik Workel

Zelfstandig wonen, maar niet alleen
Ouderenzorg
Architect
Project Manager
Initiatiefnemer
Initiatiefnemer
Executive creator
De Wijk Ontregeld ... Who Cares
Architectuur

LiefdeRijk, OntwerpLab voor Zorgzame Wijken
Architectuur Stedebouw Ruimtelijk ontwerp
ontwerper sociale innovatie
projectontwikkelaar
architect stedebouwkundige
zorgaanbieder
bestuurder

Directeur Xenia Hospice
Xenia, toekomstig bewoner
LUMC vastgoed
XeniaWonen
Zelfstandigen, pas afgestudeerd TU
Phidias Community Innovation
LekkerThuisBlijvenWonen

Eega Facilitair Borne
MEULENBELTcad+
opdrachtgever

Ponec de Winter
the beach
wolters vastgoed
ponec de winter
lucaszorg
diaconie van de Luthers Evangelische
gemeenschap
huis van de wijk
zelfstandige
WeLLDesign BV
RvT Kinderopvang
AgeWise
zorginstelling
BRTArchitecten
Leyden Academy on Vitality and
Ageing
Het Ouden Huis
van Aken
van Aken
Het Ouden Huis
Het Ouden Huis
Executive creator
IAA Architecten
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###.132
Eline Boezelman
Jouri Schoemaker
Tara Schoemaker
###.143
Otto Das
Wike Pouw
Jannis Cappon
###.145
louis aussen
###.149

Groen's paradijs
Adviseur gezondheidszorg
Co-founder
Docent / Chef Uitvoer
WOONPALEIS IN HOGE DICHTHEID
architectonisch ontwerpen
ontwerp
architectuur en zorg
clusterwoningen
ontwerp
WhoCares - I do, keep moving!

Maarten Douwe Bredero
Maarten Douwe Bredero
###.155
Thijs van Gestel
Thijs van Gestel
###.159
Henry Mulder
Henrik Jan Haarink
Jan Toonen
Miranda Zwijnenberg
Mieke van Eldik
Jasper Prick

Inrichting openbare ruimte
Architectuur
Leefbaar wonen
Architectuur
Architectuur
Verplaatsgoed
Wonen Zorg Welzijn
Architect
Maatschappelijk werk
Ouderenzorg
Ouderenzorg
Wooncorporatie

Architect Maarten Douwe Bredero
Architect Maarten Douwe Bredero

Folkert Hilardius
###.160
Marije Brans
Marije Talstra
Dorte Kristensen
Leo Oorschot
Stef Beun
Martin van Wijngaarden
Helen Nagtegaal
###.166

Welzijnswerk
wel zijn, wel blijven, wel worden
Architect
Senior adviseur
Architect directeur
Architect onderzoeker
Wijkmanager
Coordinator vrijwilligerswerk en horeca
Wijkberaad
W̶o̶o̶n̶Wijk: ruimte voor zelfontplooiing,
ontmoeting en diversiteit
architectuur
architectuur - gebiedsvisie
architectuur - stedenbouw - onderzoek
architectuur - stedenbouw - onderzoek
gebiedsontwikkeling - planeconomie
architectuurhistoricus
adviseur strategie in de zorg
AccuCulture
stedenbouw
Young Professional Bestuurskunde
Architect

Landstede Welzijn

Olaf Janson
Paul van Bussel
Theo Deutinger
Stefanos Filippas
David Inden
Peter Michiel Schaap
Hein Braaksma
###.170
Roelien van Steenbergen
Kees Boeren
Michael Bol
Kaat van Doremalen
Kim van Hooijdonk
Etienne Lieben
Hans van Vastenhoven
Amy van der Donk
Suzanne van den Borne
Sifra

nvt
Shake-on
De lesfabriek
Architektenburo Otto Das
Architektenburo Otto Das
JCAZ
marge architecten

Technische universiteit eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven
AptaVivar
HaaJee Architectuur
De Kern
Rosengaerde
Het Zand
Vechthorst

M3design
Fluent Healthcare
Atelier Pro
Atelier Pro
VOOR Welzijn, Den Haag
Florence Thuis in Haagse Hout
Bewoner Molenhoeve, Den Haag

DE UNIE architecten
DE UNIE architecten
TD
TD
Estheticon
Complod
Hein Braaksma

Werkplaats de Gruyter
Werkplaats de Gruyter
Molenaar&Bol&VanDillenArchitecte
n
Young Professional Architectuur en Bouwtechniek Werkplaats de Gruyter
Young Professional Landscape Planning &
Werkplaats de Gruyter
Development
Maatschappelijk Business Developer
Breinwijzer
Stedenbouwkundige/planoloog
Provincie Noord-Brabant
Young Professional Bouwkunde
Werkplaats de Gruyter
Young Professional Politicologie
Werkplaats de Gruyter
Young Professional planologie
Werkplaats de Gruyter
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Marjo Drent

Provincie Noord-Brabant

Ryan van Kanten
Paul Ketelaars

Beleidsmedewerker Programmering en
Monitoring
Woonmanager
Adviseur RO en Wonen
Positive Health Homes - ondernemen uit
voorzorg
architectenbureau
architect

Ruben van der Plas
Pieter Graaff
Pietro Galgani
Roeliene Kruizinga
###.174
Huib Koman
###.179
Harmen van de Wal
Marijke Annema
Niels van Ham
Manja Ellenbroek
###.186

architect
ontwerpend onderzoeker
Impact measurement and valuation
internist ouderengeneeskunde i.o.
Wonen zonder zorgen
architect
pad c
architectuur
ontwerper
projectleider wijken corporatie
zorgconcepten
A FRIENDLY ALIEN

Mecanoo architecten bv
Open Kaart
True Price
VU Medisch Centrum

AG
STUDIO KUSTLIJN
###.195
Dennis Hartman

ontwerp
ARCHITECTURE EN RESEARCH
Familia SagradO (de heel belangrijke familie)
InterieurArchitectuur

VA
ARCHITECTEN

###.204
Youri Vijzelman
###.224
Sheila Oroschin

Dynamische stad
Architectuur
Een meesterlijke community, samen wonen en
werken
wonen, werken,ontmoeten, leren en zorg

Juan Carlos Gaviria Moreno
Max Verhoeven
Han Zittema
Hugo Thomassen
Miranda Reinders
Alex Verhoeven
Jan vd Coterlet
Tim Prins
###.226
Don Hoppenbrouwer
Cees Cornielje
Rob Jansen

Procesmanager
student architectuur
Coach/ trainer
fotograaf/ vrijwilliger
Grafische vormgeving/ vrijwilliger
Master/ ervaringsdeskundige
Coach/ vrijwilliger
architectuur
Samen voor elkaar zorgen.
ontwerp
ontwerp
ontwerp

###.228
Ellen de Bonth
Ellen de Bonth - LET LOVE RULE
Moniek de Bonth
Opa Mari van Helvoort
Oma Jana van Helvoort
###.229
Martien Nolles
Martien Nolles
###.232
Ben Bos
Egbert Boertien

WHO CARES - LET LOVE RULE
Imagineering
Social Designer
Landschapsontwerper
Opa
Oma
Tweede jeugd van de doorzonwoning
Architectuur
Architectuur
Re-Fit
architectuur, advies, zorg
architect

Marc van der Steen
Ingrid van de Burgt
###.172

Allee wonen
Provincie Noord-Brabant

Mecanoo architecten bv
Mecanoo architecten bv

architectenbureau Huib Koman
krill o.r.c.a.
Woonstad Rotterdam
dare to care

Zelfstandig Architectonisch
ontwerper
Student

The Masters
TU Delft
The Masters Academy

Studio Stad
Studio Op&er
Studio Op&er
Studio Op&er
BV Bonthgenoot
BV Bonthgenoot
Huishouden Van Helvoort
Huishouden Van Helvoort
Architectenbureau NL
Architectenbureau NL
Upvalue
Archdix
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Rolf Bekker
Ben Bos
###.235
Viviane Bonfanti
Viviane Bonfanti

architect
ondernemer
multigenerational cluster houses
Baukunst
Architecture

RB architecten
Upvalue
Kunstakademie Düsseldorf
Kunstakademie Düsseldorf

De eerstgenoemde persoon per team is de hoofdverantwoordelijke inzender; daaronder worden de teamleden vermeld.
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Bijlage 8. Verloop van de prijsvraag
15-12-2016
Eerste ronde
18-01-2017
18-01-2017
03-02-2017
10-02-2017
10-02-2017
07-03-2017
14-03-2017
14-03-2017
20-03-2017
08-04-2017

Vooraankondiging van de prijsvraag

10-04-2017
08-05-2017

Aankondiging van de prijsvraag ,TenderNed
Startbijeenkomst, Almere
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Start registratie voor deelname
Sluiting registratie voor deelname
Sluiting inzendingstermijn
Technische toetsing van de inzendingen, Amsterdam
Technische inventarisatie van de inzendingen, Amsterdam
Beoordeling inzendingen eerste ronde, Almere, Groningen en locatieloze
inzendingen
Beoordeling inzendingen eerste ronde, Rotterdam en Sittard-Geleen
Bekendmaking resultaat eerste ronde, Rotterdam

Tweede ronde
09-05-2017
15-05-2017
16-05-2017
17-05-2017
18-05-2017
26-05-2017
01-06-2017
23-06-2017
29-06-2017
28-09-2017
02-10-2017
03-10-2017
04-10-2017
05-10-2017
10&11-10-2017
26-10-2017

Uitnodiging deelnemers tweede ronde
Startbijeenkomst tweede ronde, Rotterdam
Startbijeenkomst tweede ronde, Groningen
Startbijeenkomst tweede ronde, Almere
Startbijeenkomst tweede ronde, Sittard-Geleen
Sluiting 1e vragenronde
Publicatie 1e nota van inlichtingen
Sluiting 2e vragenronde
Publicatie 2e nota van inlichtingen
Sluiting inzendtermijn
Technische toetsing van de inzendingen, Sittard-Geleen
Technische toetsing van de inzendingen, Rotterdam
Technische toetsing van de inzendingen, Groningen
Technische toetsing van de inzendingen, Almere
Beoordeling van de inzendingen, Amersfoort
Bekendmaking resultaat van de prijsvraag, Eindhoven
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NIEUWE IDEEEN OVER INTEGRATIE
VAN ZORG IN DE WIJK

NIEUWE IDEEEN OVER WOONVORMEN
EN SAMENLEVEN

NIEUWE IDEEEN VOOR MOBILITEIT EN
INRICHTING OPENBARE RUIMTE

@prijsvraagwhcrs
www.prijsvraagwhocares.nl
www.facebook.com/prijsvraagwhocares

