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Oog van de storm



Waar zijn we mee bezig?



Verontreiniging



Uitputting



Energietransitie



Klimaatcrisis



Biodiversiteitcrisis



Grijze golf



1 million woningen



Zien we de zon of de wolken? 



De oplossing zit in de puzzel



Focus op wonen & zorg



Wie is de doelgroep?



Positieve perspectief >>> zo lang mogelijk zelfstandig



Positieve perspectief >>> Zwitserse leven



Positieve perspectief >>> familie en vrienden gaan helpen?



grens tussen zelfstandigheid & eenzaamheid is dun!

Realiteit?



Het wordt erkend!



Essentie …



big is beautiful ?
& 
klein is fijn ?
of 
toch gespikkeld ?

Woonzorgconcepten



Kwaliteit van leven …



Kleine klusters in de wijk ?



www.atelierpro.nl

24 woningen met zorg naast een ‘zeer’ Bredeschool in Sas van Gent



Culturele hotspot >>> een cultuur verzamelgebouw



Café & woonkamer van het dorp



two elementary schools
kindergarten 
library
sports facilities
small theatre
café
information
evening education & hobby 
classes
municipal services

Kansen creëren & leefbaarheid verhogen



School & kinderopvang



www.atelierpro.nl

24 woningen met een fijne ‘buur’ … een buitenkans



Welk huisvesting/bouwopgave ligt er?

Grote voorziening meet veel aanbod ?



Big is beautiful

… grote zorgcentra 
met veel voorzieningen



Groot complex >>> wonen & zorg & community



180 woningen … met zorg





RESTAURANT &…

Begane grond >>> ruimte voor community

lounge
grand café
atelier & creatieve ruimte
cursusruimtes
theater/cinema … filmhuis van Vlissingen
voorstellings- concertruimte
tentoonstellingsruimte



Bijzondere sfeer in plaats van ‘instellingsgevoel’
zorg dat de buitenstaander iets te zoeken heeft in het complex/gebouw



Informele plekken



Breed aanbod aan activiteiten



Community… inside out & outside in



Midden in het leven



Boven >>> wonen met zorg… somatisch



Een thuis… voelt als thuis… hoe kom je thuis



35/45 m² >>>voldoende voor een echt huis



Creëer normaliteit

Keuken



Normaliteit … openbaar & privé



Een voordeur



mmmEen woonkamer



Je eigen plek



Prijzen en nominaties :

Winner Architecture, Construction & Design Award 2018 in the category Housing

WAN Award Healthcare 2018

Beste zorggebouw van het Jaar 2018 Architectenweb

Nominatie Gouden Piramide 2018 

Nominatie STiB award (Stad in beweging) 2018

Nominatie Beste zorgvastgoed 2018 (Vastgoedjournaal)



Welk huisvesting/bouwopgave ligt er?

gespikkeld wonen?



Kop van dok



Liv inn Hilversum van Habion



‘Knarrenhof’ concept



Wat is de gemene deler? Waar zit de kwaliteit?



Woonkwaliteit is meer dan een woning



Woonkwaliteit is ontmoeting



OUD VERBINDEN MET NIEUW

Zie de kansen!

Brede scholen
& buurthuizen



Brede buurtschool in Den Haag



Een school & een wijkcentrum



De kans van een keuken 



Community ….



Woonkwaliteit is veel meer dan wonen …



Zie de kansen!

community vormen
groepen die elkaar versterken



Woonkwaliteit is veel meer dan wonen …

Eenzaamheid is een grote bedreiging
gebruik de kracht van de community!

Grijp de kansen… www.atelierpro.nl
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