
Met zorg vormgeven aan zorg
Excursie: vrijdag 9 maart 2012

De zorg is een gebied dat in de komende jaren toe zal nemen in omvang en betekenis. Daarentegen

staan zowel de budgetten voor de zorg als voor de huisvesting van zorg onder toenemende druk.

Hoe kun je met huisvesting proberen de zorg voor ouderen of gehandicapten te ondersteunen

en kunnen in de organisatie van zorg nieuwe wegen worden gevonden?         

Naar aanleiding van de realisatie van het HermesHuis, een op initiatief van Odette van Benthem

en door Yaike Dunselman ontworpen zorginstelling voor 12 bewoners met een intensieve

zorgvraag, willen wij vrijdag 9 maart op deze vragen ingaan. Genodigd is een kleine kring van

bestuurders, ontwerpers en adviseurs in de zorg. Doel is een open uitwisseling over

huisvestingsconcepten en de betekenis van vormgeving voor mensen met een zorgvraag.

Door je als opdrachtgever en vormgever bij een bouwopgave in te leven in het toekomstige

gebruik en de daarbij behorende bewoners kunnen we bewustzijn ontwikkelen voor de voorwaarden

waaraan het toekomstige gebouw dient te voldoen. In het ontwerpproces proberen we vervolgens

de intuïtieve beelden die bij een vormgever ontstaan te toetsen aan het verkregen bewustzijn

voor het toekomstig gebruik. Nog spannender is het om het gebouwde resultaat te toetsen aan

de eerder ontwikkelde uitgangspunten. Het HermesHuis is een woonzorghuis waar architect Yaike

Dunselman zich in de vormgeving sterk heeft laten inspireren door het beeld van deze toekomstige

bewoner in zijn ruimtelijke omgeving. We willen na een korte inleiding en rondgang door het

gebouw in een gemeenschappelijk gesprek kijken hoe we dit doen, hoe we bewustzijn kunnen

vergaren voor een bouwopgave, hoe we dit bewustzijn kunnen vertalen naar een passende

vormgeving en hoe we in het proces deze voortgang kunnen toetsen.

Programma:

vanaf 14.30 uur welkom en koffie,

15.00 uur: inleiding door Odette van Benthem (opdrachtgever) m.b.t. de bouwopgave

15.20 uur: inleiding door Yaike Dunselman (architect) m.b.t. het ontwerpproces

15.40 uur: rondgang door en om het woonzorghuis en atelier

16.30 uur: gesprek

17.30 uur: afsluiting

Plaats:

Woonzorghuis HermesHuis, Baarnseweg 4 te Bosch en Duin (gemeente Zeist)

Aanmelden & kosten: 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres en telefoonnummer

naar info@mensenarchitectuur.nl of per telefoon 033 470 2436.

Wij verzoeken u vriendelijk om een vrijwillige bijdrage voor deze middag.

Informatie:

info@mensenarchitectuur.nl of www.mensenarchitectuur.nl


