
MASTERCLASS BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST
OVER SAMENHANG IN WONEN, WERKEN EN ZORG

27.11.2018 |  Hart van Vathorst |  Angelinapolder 3 |  3825 LX |  Amersfoort

In deze masterclass nemen beide auteurs u mee op een virtuele excursie. U verdiept zich in
de woonwensen van ouderen, maakt kennis met de woonvormen die er al zijn en krijgt
inzicht in wat de succesvolle woonvarianten van de toekomst zijn. Dit alles op locatie in het
bruisende Hart van Vathorst in Amersfoort. Een inspirerend voorbeeld van een gebouw dat
bijdraagt aan de inclusieve samenleving.

Onderdelen van de Masterclass: 
Wensen en ambities van ouderen voor nieuwe woonvormen; hoe willen ouderen wonen en wat is
daarvoor nodig. Voorbeelden van woonvormen; wat werkt en wat niet? Bouwstenen voor nieuwe
woonvariaties; 10 lessen voor initiatiefnemers en ontwikkelaars. Kennismaking met een concreet
voorbeeld: Hart van Vathorst. Wat maakt het succes van dit project? 

12.00 - 12.45 uur  
 
12.45 uur  
 
13.30 uur 
 
 
14.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 uur 
 
 
16.45 uur 
 
17.00 uur

Lunch in het restaurant van Hart van Vathorst 
 
nadere kennismaking en inventariseren leervragen voor vanmiddag 
 
film en rondleiding Hart van Vathorst door Nardi Steegman Manager Hart van
Vathorst 
 
Wat willen ouderen? Wensen en ambities van ouderen voor nieuwe woonvormen;
hoe willen ouderen wonen en wat is daarvoor nodig. Daniëlle Harkes en Yvonne
Witter geven duopresentatie; wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van
ouderenhuisvesting, wat willen ouderen en welke woonvormen zijn er de laatste
jaren ontwikkeld. Barbara Bastiaansen reageert vanuit haar perspectief en
ervaringen bij POWER Amersfoort
https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/power-amersfoort-geeft-ouderen-een-
krachtig-netwerk Ruimte voor discussie en vragen. 
 
Van woondromen naar woonvormen (in drie groepjes werken aan ontwerp en
aanpak nieuwe woonvormen voor ouderen).  
• Bespreek samen kansen en belemmeringen van woonvormen voor ouderen.     Ken
je goede voorbeelden die werken, ook op de langere termijn? Zie je               
 valkuilen? Heb je ideeën waarvan je overtuigd bent dat er markt voor is? Of         
 heb je voorbeelden gehoord waarvan je denkt ‘dat gaat nooit werken’. Probeer     tot
een top 5 te komen van kansen en belemmeringen.  
• Uitwisselen van inzichten uit de verschillende groepjes en aanvullingen vanuit   de
praktijk.  
 
Bouwstenen voor nieuwe woonvariaties; 10 lessen voor initiatiefnemers en
ontwikkelaars om mee te nemen 
 
Borrel 
 
Einde Masterclass 

https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/power-amersfoort-geeft-ouderen-een-krachtig-netwerk

