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Samenvatting
De Nederlandse samenleving transformeert momenteel van een verzorgingsstaat
naar een maatschappij waarin participatie van de burger zal toenemen. Daardoor
kunnen burgers meer en betere invulling geven aan hun woon- en leefwensen.
Hierdoor zal de diversiteit aan keuzes bij het wonen vergroten. Voor de groeiende
groep ouderen in Nederland biedt dit kansen op een meer individuele oplossing
van de woon- en zorgbehoefte op oudere leeftijd.
Tegelijkertijd vraagt deze omslag in samenleving om een maatschappij waarbij
niemand wordt buitengesloten. Een inclusieve samenleving, waarin solidariteit
tussen mensen voorop staat.
Het verdwijnen van het traditionele verzorgingshuis uit Nederland vergroot de
tweedeling in de ouderenzorg. De oudere met voldoende financiële middelen
kan immers voor zichzelf zorgen, terwijl voor de minder draagkrachtige oudere
de (overheids-)zorg overblijft. Overheidszorg is minder makkelijk toegankelijk
geworden. Een zwaardere indicatie dan vroeger is vereist, wil de overheid vanuit de
AWBZ de zorg op zich nemen.
Tussen deze twee uitersten ontstaat een gat. Mensen die een voorschot op hun
mogelijke zorgbehoefte willen nemen vinden in het huidige aanbod vaak niet wat
zij zoeken. Niet iedere oudere kan – en wil- zelfstandig blijven wonen. Het huidige
aanbod is veelal grootschalig, verouderd en vanuit de zorginstelling bedacht. Het
wonen en het woongenot delven er het onderspit.
Tussen het zelfstandig blijven wonen en het verpleeghuis ontstaat derhalve een
lacune.
Dit onderzoek richt zich op nieuwe vormen van wonen en zorg. Daarbij is de
‘tussenmaat’ leidend. Deze tussenmaat komt nog weinig voor in Nederland en
biedt door de schaal (minimaal 5, maximaal 40 woningen) goede aansluiting
bij bestaande ruimtelijke en sociale netwerken. Ook geeft de tussenmaat
ruimte voor zelforganisatie, doordat het nieuwe en innovatieve vormen van
opdrachtgeverschap stimuleert. Vormen van deze tussenmaat in België en
Duitsland laten zien dat het bij uitstek een maat is die ruimte biedt voor
collectieve kwaliteiten en programma’s die het sec wonen kunnen versterken

en aangenamer maken. De veronderstelling bij dit onderzoek is dat zowel deze
maat binnen ouderenzorg in Nederland nog weinig voorkomt, terwijl deze maat bij
uitstek geschikt is voor de ouderen die tussen wal en schip vallen.
‘Grijstinten in de tussenmaat’ onderzoekt aan de hand van een multidisciplinaire
analyse van buitenlandse voorbeeldprojecten welke kansen deze nieuwe
kleinschalige woonzorgmodellen bieden. Kansen worden met twee
verschillende casussen in een dorpse en een stedelijke context uitgewerkt.
Door intergenerationele dialogen (ouderen en jongeren samen) met potentiële
eindgebruikers worden kansen naar de concrete context vertaald. Uitwerking op
ruimtelijk, organisatorisch, zorgmatig en financiën vindt plaats en leidt tot een
catalogus van kansrijke en integraal gedefinieerde woonzorgmodellen voor de
toekomst.
Bij de manier van onderzoeken is de kracht van het ontwerp als verbinder
binnen een complex krachtenveld het uitgangspunt. Daarom wordt door een
interdisciplinair team aan het onderzoek gewerkt, waarbinnen verschillende
disciplines als ruimtelijk ontwerp, ruimtelijk en sociaal onderzoek, zorg,
organisatie, financiën en journalistiek vertegenwoordigd zijn. Ook zullen externe
experts op verschillende momenten en op verschillende manieren aan het
onderzoek worden aangehaakt.
Met de resultaten van dit onderzoek zal de diversiteit aan mogelijke
woonzorgmodellen voor de toekomst vergroot worden. Daarmee verbreedt het de
huidige blik op het wonen voor ouderen en biedt het inspiratie en perspectief voor
een nieuwe ontwerpronde voor het ontwerpen van woningen voor ouderen.

Achtergrond
De Nederlandse samenleving vergrijst. Volgens recente cijfers van
het CBS (november 2011) neemt het relatieve aantal 65-plussers
tussen 2007 en 2037 toe met 65%. In die periode wordt zij
verantwoordelijk voor 23,7% (was 14,4%) van de totale bevolking.
In absolute aantallen betekent dit tussen 2007 en 2037 een groei
van 1,7 miljoen 65-plussers.

Nederland vergrijst, in
2060 is 26% van de
bevolking 65+

Van alle Europese landen
gaat in Nederland het meeste
geld naar langdurige zorg per
inwoner

Daarnaast wordt de groep ouderen veel heterogener. Die
heterogeniteit uit zich in verschillen in opleidingsniveau, sociale
achtergrond, culturele en politieke identiteiten. Daarbij komt in
toenemende mate een grote variatie in financiële situatie en een
verscheidenheid in zorgbehoefte.
Parallel verandert de (ouderen) woningmarkt. Corporaties hebben
minder investeringscapaciteit, projectontwikkelaars nemen minder
(grote) risico’s nemen, zorgverleners stoten verouderd vastgoed
af en gemeentes treden terug. Daarom is het niet helder wie de
opgave voor ouderenhuisvesting van de toekomst gaat oppakken.
Het huidige Rijksbeleid zet sterk in op de ontkoppeling van wonen
en zorg voor de groep mensen in de categorie ZZP 1-4. Als gevolg
van een verminderd budget voor zorg zal een groter beroep worden
gedaan op zelfredzaamheid van ouderen en solidariteit tussen de
generaties. Ouderen worden verwacht langer zelfstandig te blijven
wonen en de zorg zelf te organiseren.

In 2012 is 16% van de
bevolking ouder dan 65,
en 4% ouder dan 80. In
2060 is 26% ouder dan
65 en 10% ouder dan 80.

In 2050
is de verwachte
‘old-age dependency ratio’
(65+/20-64)
in Nederland 27%

Van de ruim 2,6 miljoen
65-plussers voelen bijna
800.000 mensen zich
eenzaam.

partij

Tussenmaat
Dit onderzoek richt zich op de tussenmaat. De
tussenmaat is een groepering van woningen
in een groot huis op een gemeenschappelijke
kavel. De maat bevindt zich ergens tussen het
vrijstaande huis en het bouwblok in*.
De tussenmaat biedt voordelen ten opzichte
van de grote schaal omdat het meer kansen
biedt voor een goede aansluiting bij bestaande
ruimtelijke en sociale netwerken, meer ruimte
biedt voor zelforganisatie en differentiatie
en nieuwe en innovatieve vormen van
opdrachtgeverschap stimuleert. Daarnaast
biedt de tussenmaat kansen voor collectieve
kwaliteiten en programma’s.
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*definitie van tussenmaat is ontleend aan het boek “De tussenmaat: een
handboek voor het collectieve woongebouw” van Like Bijlsma en Jochem
Groenland.
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Ruimte voor de Tussenmaat, Processchema’s, 2012
Nynke Jutten, Vincent Kompier, Marije Raap en Bureau Ritsema

Werkwijze
‘Grijstinten in de tussenmaat’ onderzoekt aan
de hand van een multidisciplinaire analyse van
geslaagde buitenlandse voorbeeldprojecten
waar de kansen liggen voor het ontwikkelen
van nieuwe kleinschalige woonzorgmodellen.
Deze kansen worden aan de hand van twee
verschillende casussen in een dorpse en een
stedelijke context uitgewerkt. Aan de hand van
de uitkomsten uit intergenerationele dialogen
met potentiele eindgebruikers worden deze
kansen naar de concrete context vertaald. Dit
wordt ruimtelijk, organisatorisch, zorgmatig
en financieel uitgewerkt in een catalogus
van kansrijke en integraal gedefinieerde
woonzorgmodellen.

Intergeneratie dialogen:
Wat willen de toekomstige
ouderen eigenlijk?

In een bejaardenhuis
mogen mijn honden niet
mee, dus daar ga ik niet
heen

Wij gaan nooit naar
een
bejaardenhuis!

Nu ik alleen ben, denk ik
wel na over verhuizen. Maar
wonen tussen alleen maar
oudjes?
Echt niet...

Ik wil graag in mijn buurt
blijven wonen. Daar wonen mijn
vrienden en kennissen, daar
weet ik de weg.

Ik
wil
graag
met
vriendinnen bij elkaar in
de buurt wonen.

ik zoek leuke buren!

Wij voelen ons nog
niet oud, maar
denken wel na over
samen wonen met
anderen.

Ik zou wel graag meer samen
met anderen willen wonen,
maar wel mijn hobbies kunnen
blijven uitoefenen

World Wide Woongroep?

Wonen met gelijkgestemden?

kangoeroehuis

generatiemix

Wonen met meerdere
generaties?

Geen mantelmaar buurtzorg?

stedelijke boerderij

Welke oplossingen zijn
denkbaar?

Leren uit het buitenland, van
welke goede voorbeelden
kunnen we iets leren?

Duitsland heeft al langer te kampen met vergrijzing. Waar in Duitsland
meer dan 20% van de bevolking ouder dan 65 jaar is, is dit percentage
in Nederland nog maar 16%. Publieke uitgaven aan langdurige zorg in
Duitsland liggen substantieel lager dan in Nederland (1,0% vs 3,8% van
het BBP). Daarnaast is het aandeel particuliere uitgaven aan langdurige
zorg juist veel hoger dan in Nederland (30% vs 11% van de totale uitgaven
aan langdurige zorg).
Denemarken is iets meer vergrijsd dan NL. De gemeente is in
Denemarken verantwoordelijk voor wonen, zorg en welzijn: het is duidelijk
waar de regie ligt: op lokaal niveau. Onze AWBZ bestaat daar niet. De caresector wordt uit belastinggelden gefinancierd, niet uit sociale premies. In
1987 is de wet scheiden van wonen en zorg reeds in werking getreden in
Denemarken.

Vergrijzing in Europa, 2010
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Italië is naast Duitsland het meest vergrijsde land van Europa. Bovendien
heeft Italië maar een klein aandeel geïnstitutionaliseerde zorg, dus
moeten ze meer zelf organiseren. De langdurige ouderenzorg in Italië leunt
voor een groot deel op mantelzorg door familie, Italië heeft het grootste
aandeel mantelzorgers van Europa. In Italië zijn verschillende initiatieven
gaande die gericht zijn op de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven
wonen en het bevorderen van intergenerationele behulpzaamheid.
In Zwitserland is de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg
overgedragen naar lagere overheden. Daarnaast zijn er in Zwitserland
veel innovatieve en inspirerende voorbeelden te vinden van nieuwe
vormen van (langer zelfstandig) wonen voor ouderen. Het gaat daarbij
om o.a. thema’s als: generatiemix, collectief wonen en ontwikkelen en
geïntegreerde buurtprogramma’s.

meer dan 20%

Source : Central Intelligence Agency's World Factbook

Zweden - Fardknappen
Färdknäppen is een appartementencomplex in Sodermalm Stockholm. Het
gebouw is het gevolg van het initiatief van een aantal 50-60-ers die een woonvorm
wilden ontwikkelen waarin mensen in de tweede levensfase elkaar ondersteunen
om een grotere leef kwaliteit te bereiken en de afhankelijkheid van publieke
voorzieningen te reduceren. Het gebouw is ontwikkeld samen met de gemeentelijke
huisvestingsmaatschappij ‘AB Familjebostäder’, die de woningen verhuurd aan de
bewoners.
Gebouw
Het bestaan van het huis hangt samen met de inzet van de huurders, die allen
ouder zijn dan 45 en geen inwonende kinderen meer hebben. Het huis bestaat
uit 43 appartementen en daarnaast nog 345 m² gemeenschappelijke ruimte. De
appartementen verschillen van studio’s van ca. 37 m² tot drie-kamer appartementen
van 75 m². Elk appartement heeft een badkamer en een volledig uitgeruste, maar
kleine keuken. De gemeenschappelijke ruimte heeft o.a. een grote keuken, eetkamer,
woonkamer, weven en naai-atelier, werkplaats, fitnessruimte en sauna, kantoor, 3
logeerkamers. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte met een houtkachel en een
groot dakterras. Er is ook een kleine tuin aan de zonnige kant van het huis waar de
bewoners samen groenten en bloemen telen.
Het gebouw heeft twee ingangen, die op de begane grond met elkaar zijn verbonden.
De hoofdentree geeft zicht op een aantal veel gebruikte gemeenschappelijke ruimtes
waardoor er veel interactie en sociale controle is rondom de hoofdentree.
Gemeenschap
Het gemeenschappelijke is enorm goed georganiseerd in Färdknäppen. Alles doen en
organiseren de bewoners zelf. Centrale gemeenschappelijke activiteit in het huis is het
eten. Er wordt vijf dagen per week gezamenlijk gegeten. Meedoen is vrijwillig, maar de
meeste bewoners nemen deel aan deze activiteit. Het koken doen de bewoners ook
zelf, iedereen neemt deel naar vermogen.
Ook onderhoud aan de tuin en het schoonmaken van de gemeenschappelijke
ruimtes doen de bewoners zelf. Daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd:
theaterbezoek, muziek maken, handarbeid etc.
Er is een speciale regeling met de eigenaar en de gemeente Stockholm over de
toewijzing van de woningen. Er is een wachtlijst, het wonen in Färdknäppen is heel
gewild. De bewoners kiezen zelf nieuwe bewoners en kijken daarbij met name naar de
balans in de samenstelling: man-vrouw en oud-jong.

Denemarken - Egebakken
Het project Egebakken bestaat uit 29 wooneenheden en een gemeenschappelijk huis,
het buurthuis. De klant was een groep van senioren, bestaande uit alleenstaanden
en paren zonder thuiswonende kinderen. De structuur van het plan is opgebouwd uit
vier lineaire rijen van aan elkaar geschakelde koopwoningen. Het project is gemaakt
met veel inspraak van de individuele personen en hoewel er slechts drie hoofdtypen
behuizing zijn, ca. 101, 127 of 151 m2, zijn er eigenlijk 29 verschillende eenheden,
die zijn ontwikkeld op basis van een vast concept met identieke basiseenheden en een
aantal mogelijke toevoegingen. De basiseenheid is van donkergrijs baksteen en bevat
een hoog-plafond woonkamer met een keuken en een mogelijke logeerkamer. De
toevoegingen hebben donkere houten gevelbekleding.
Financiering
Een aantal initiatiefnemers heeft een vereniging opgericht en daarmee een
schetsontwerp gemaakt. Daarna zijn kopers geworven die op basis van deze schets
100.000 DK hebben aanbetaald voor de bouw en bijkomende kosten. De laatste drie
woningen zijn door de aannemer gekocht zodat de bouw kon starten.
Gemeenschap
Senior Bofællesskabet Oakhill is gebaseerd op individuele vrijheid gecombineerd met
belangstelling en respect voor de gemeenschap. Het wordt georganiseerd als een
samenleving waarin alle verplicht zijn om hun deel van de exploitatie en het onderhoud
van de gemeenschappelijke voorzieningen te betalen, maar ieder bepaalt hoeveel zr
er gebruik van maken en welke activiteiten er worden ondernomen.
De accommodatie van Oakhill zijn koopwoningen,
Statuten van de vereniging bieden een kader voor de gemeenschap en de
verplichtingen die zij anders hebben, inclusief hoe leegstaande woningen in eerste
instantie zal worden aangeboden aan mensen op de wachtlijst. De statuten zijn
geregistreerd in elke woning.
Woningen
het plan bestaat uit woningen met een basis van ca 95 m2, met verschillende
uitbreidingsmodules waarmee het huis naar individuele behoefte kan worden
uitgebreid tot max 150 m2. Er is een gemeenschappelijk huis van 160 m2 dat centraal
tussen de woningen ligt.

Egebakken er et seniorboligfællesskab med
lille parcelhusby nødebo. grunden grænser li
nabo.

Byggeriet er organiseret som 4 stokke plac
skovbrynet.

De enkelte boliger består af et grundrum, h
birum.

Beboerne har således haft stor mulighed for
for at hjælpe beboerne i denne proces, har te
tonisk kan betegnes som tema med variation

nødebo seniorboligfæ

Zwitserland - Kraftwerk II
Kraftwerk II is een coöperatieve wooncomplex gelegen in Zürich. Het ontwerp verbind
twee reeds bestaande gebouwen. Door deze ingreep ontstond onder andere een groot
collectief buiten terras.
In totaal zijn er vijfentachtig bewoners bestaande uit verschillende leeftijden.
Vijfentwintig procent van de bewoners is ouder dan vijfenveertig jaar en de meeste
mensen in het complex zijn gepensioneerd. In Kraftwerk II wonen de bewoners in
clusters van twee tot tien appartementen. Deze clusters bezitten naast appartementen
een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Een individuele, kleine familie,
grote gezinnen, koppels of alleenstaande ouders kunnen gebruik maken van de
verschillende cluster appartementen. Het uitgangspunt van de coöperatie is om
samenhangend samen te leven in een gemeenschap. Daarom zijn er veel punten van
interactie binnen dit complex. Op de brede collectieve galerijen hebben de bewoners
de mogelijkheid om hun deel van het balkon te personaliseren. De site is zeer beperkt,
waardoor het parkeren beperkt; slechts een paar bewoners hebben toegang tot een
parkeerplek.

Pilots
De kennis uit het onderzoek wordt uitgewerkt in een aantal casussen met
verschillende randvoorwaarden. In de uitwerking van de casussen wordt integraal naar
het vraagstuk gekeken vanuit verschillende invalshoeken; ruimte, financiering, zorg en
organisatie. Daarnaast worden workshops met bewoners georganiseerd om wensen,
ideeen en betrokkenheid te inventariseren.

dorpshuis

1. Landelijke context (Loppersum, Oosterend)
De toenemende vergrijzing kan gekoppeld worden aan de andere trend: krimp. De
optie om naar een verzorgingstehuis te verhuizen bestaat niet langer, deze worden
in hoog tempo afgebroken of toegankelijk gemaakt voor andere groepen (o.a.voor
zwaardere zorg). Als kleinschaliger initiatieven worden ontwikkeld kunnen ouderen in
hun eigen dorp en sociale omgeving blijven wonen. Ze blijven aangetakt aan hun eigen
netwerk, wat de kans op zelforganisatie van zorg vergroot.
Met lokale partners wordt dit onderzocht welke behoeften er zijn en welke kansen er

locatie school

locatie kerk

dorpswinkels

werkgroep: Voor mekaar in Strend (30-65jr)

2. Stedelijke context (Groningen, Amsterdam, Den Haag)
De stedelijke context kent een andere uitdagingen: groei, maar ook vergrijzing en
een grote toename in diversiteit van ouderen wat tot grote verschillen in opvattingen
over het wonen op latere leeftijd kan leiden. Veel bestaande woningen in de stad zijn
niet geschikt voor ouderen die hulpbehoevend worden en erg moeilijk aan te passen.
Ook speelt in de stedelijke context het vraagstuk van de verbinding met andere
netwerken, het aantakken op de samenleving, ruimtelijk en sociaal.
Veel ouderen blijven zitten in een woning die niet aansluit bij de veranderde behoeften.
Wat zijn de redenen dat zij niet verhuizen? Wat zijn de wensen? Welke factoren spelen
een rol?

Locatie Buiksloterham kavel 20

3. Groeikern (Almere)
De groeikernen onderscheiden zich wat betreft de vergrijzing van andere gemeentes
in Nederland. Ze zijn in korte tijd gebouwd en grotendeels gericht op een specifieke
doelgroep, waardoor zowel de bevolkingsopbouw als het woningbestand eenzijdig is
ten opzichte van ‘organisch’ gegroeide steden. Vergrijzing slaat in de groeikernen in
een hoger tempo toe dan in de rest van Nederland. Gevolg is dat in groeikernsteden als
Zoetermeer het aantal ouderen verdubbelt en in Almere zelfs verdrievoudigt.
In Almere Waterwijk onderzoekt Grijstinten in de Tussenmaat hoe de bestaande
voorraad rijwoningen kan worden aangepast aan de vergrijzende bevolkig van de wijk.
Daarbij zijn verschillende workshops met de bewoners georganiseerd.

openbare ruimte
wordt seniorenproof:
jeu de boules
vis- en zwemvijver

Rijtransformatie:
gemeenschappelijk wonen voor
senioren
collectieve binnentuin wordt
seniorenproof:
tafeltuin
rollatorpad
55+fitness

Individuele aanpak
nultrede aanbouw + verhuur
BASIS RIJWONING
verdieping
Individuele transformatie:
nultrede aanbouw

individuele aanpak
SENIORENPROOF
BASIS RIJWONING

collectieve aanpak

NIEUWE DOELGROEPEN
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SLAAPKAMER EN BADKAMER IN DE TUIN
VERBONDEN MET GANG
GROTE TUIN WORDT PATIO
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GROTERE LEEFRUIMTE
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WERKEN AAN HUIS
APARTE WERKKAMER MET EIGEN ENTREE
AAN DE STRAATZIJDE

KAMERVERHUUR
ZONDER AANPASSINGEN
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triple a
een drempelloos en
overzichtelijk pad
verbind met de voorzieningen

albert hein/aldi
apotheek
arts
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Nieuwbouwconcpten Almere
Waterijk vergrijst heel hard. Een deel van de zittende bewoeners wil graag is de huidige
woning blijven, maar een deel zou ook graag willen verhuizen binnen de wijk naar een
kleinschalig gemeenschappelijk woonproject. Grijstinten in de tussenmaat onderzocht
drie modellen voor verschillende locaties.
Wonen in een hofje
- afgesloten gemeenschappelijke tuin
- gemeenschappelijke entree
- gemeenschappelijke woonkamer
- wonen op de begane grond of eerste verdieping
- eigen buitenruimte aan de tuin (veranda of balkon)
- voorzieningen (winkels, zorgpunt, apotheek, bushalte) op afstand van ca. 500m.
- je ontmoet elkaar makkelijk

Wonen in een appartementengebouw

Wonen in een appartemenetegebouw
- gemeenschappelijke entreehal
- buurtwoonkamer op de begane grond
- wonen op de verdieping
- balkon
- op de verdieping ruimte voor een gemeenschappelijk zitje / scootmobiel
- voorzieningen (winkels, arts, apotheek, bushalte) in de directe nabijheid
- je ontmoet elkaar redelijk makkelijk
Wonen in een patiowoning
- eigen voordeur en parkeerplaats
- wonen op de begane grond
- eigen buitenruimte: patio (ommuurde tuin)
- zorgpunt en apotheek op afstand van ca. 1 km.
- supermarkt en bushalte op ca. 500 meter
- veel privacy
- je ontmoet elkaar minder makkelijk
- duurdere woonvorm, omdat meer grond nodig is

Wonen in een patiowoning

Wonen in een hofje

Team / partners
Dit onderzoek zet de kracht in van het ontwerp
als verbinder binnen een complex krachtenveld.
Aan dit onderzoek wordt daarom gewerkt door
een interdisciplinair team waarin verschillende
relevante disciplines zijn vertegenwoordigd:
ruimtelijk ontwerp, ruimtelijk en sociaal
onderzoek, zorg, organisatie, financiën,
journalistiek en planologie. Daarnaast
zijn experts op verschillende terreinen op
verschillende manieren aangehaakt op het
onderzoek.
Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt
door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Het is een van de vier gekozen inzendingen en
onderdeel van de Open Oproep ‘Zelforganisatie
in de zorg’. Door drie open oproepen wordt
invulling gegeven aan de Actieagenda
Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO)
2013-2016.

architectuur & stedenbouw

Annet Ritsema
Bureau Ritsema
Annet is architect, onderzoeker en
docent. Annet brengt expertise in
vanuit de bouwpraktijk en vanuit
onderzoek o.a. ‘Ruimte voor de
Tussenmaat’ en is aangehaakt op een
groot netwerk in Noord Nederland.
annet@bureauritsema.nl
+31 (6) 42800015

Jannie Vinke
ANA architecten
Jannie is architect, onderzoeker en
docent. Jannie brengt expertise in
op het gebied van zorgprojecten en
CPO en is aangehaakt op een groot
netwerk in de Randstad.
jannie@ana.nl
+31 (6) 26396605

Vincent Kompier
onderzoeker/publicist/criticus.
Vincent is expert op het gebied
van samenbouwprojecten
vanuit Duitsland, het onderzoek
Ruimte voor de Tussenmaat en
zorgprojecten: mede-grondlegger
woon-zorg IJburg zonder
Scheidslijnen Amsterdam
mail@vincentkompier.de
+49 (1) 632169496

www.grijstintenindetussenmaat.wordpress.com
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