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Inleiding
Op 11 april 2019 is door BuildinG de zesde kennistafel van het Kennisplatform Bouwen en
Versterken georganiseerd met als thema ‘Zorgvastgoed’. Een kennistafel is een bijeenkomst
te Groningen, waarbij kennisvragers en kennisaanbieders bij elkaar komen. Bij een
kennistafel wordt kennis met elkaar gedeeld, bediscussieerd en gerelateerd aan (nieuwe)
vragen die leven in het aardbevingsgebied en in de wetenschap. De kennistafels zijn gericht
op geïnformeerde deelnemers vanuit burgerorganisaties, belangenorganisaties, overheden
en bedrijven. Het aanbod van de kennis wordt verzorgd door kennisinstellingen met kennis
en ervaring van het aardbevingsgebied en door bedrijven met kennis van en ervaring met de
toepassing van deze kennis.

De doelen voor de kennistafels zijn:
•
•
•
•

Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen kennisvragers en kennisaanbieders.
Het overdragen van kennis aan verschillende doelgroepen.
Het ophalen van kennisvragen van relevante partijen uit de regio.
Het proactief verzamelen en vertalen van kennisvragen vanuit bewoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven naar een voor de regio herkenbare
kennisagenda.

De kennistafel op 11 april 2018 is georganiseerd rondom het thema ‘Zorgvastgoed’. Het
thema is ingeleid vanuit twee perspectieven: Johan Baltes van NCG is als
programmamanager Zorg verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Roel de
Jong van abtWassenaar is als engineer betrokken bij de technische invulling ervan.
Er is in twee sessies, elk in twee groepen, met elkaar gediscussieerd naar aanleiding van de
beide lezingen. De eerste sessie sloot aan bij de inleiding van Johan Baltes, en was
georiënteerd op het proces. De tweede sessie sloot aan bij de inleiding van Roel de Jong met
de meer technische oriëntatie.
Dit rapport bevat het verslag en de conclusies van deze bijeenkomst.
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Over versterken, schadeherstel en schadepreventie.
De gevolgen van de bevingen ten gevolge van de gaswinning zijn zichtbaar in de vorm
van schade aan gebouwen, meestal in de vorm van scheuren in metselwerk en
stucwerk. Deze schade moet hersteld worden. Schadeherstel is dus gericht op de
gevolgen van aardbevingen die in het (nabije) verleden zijn opgetreden. Schadeherstel
is doorgaans gericht op het terugbrengen in de oorspronkelijke staat en niet op het
verhogen van de kwaliteit.
De mogelijke gevolgen van toekomstige aardbevingen worden op basis van modellen
voorspeld. Op basis van deze modellen wordt ingeschat wat de kans is dat een
constructie in kan storten bij een (zware) aardbeving. Als deze kans hoger is dan de
norm, die door de commissie Meijdam is vastgesteld, dan moet het betreffende
gebouw versterkt worden. Versterken is dus gericht op veiligheid, en heeft betrekking
op aardbevingen die tot op heden (begin 2019) niet zijn opgetreden. Versterken
betekent niet dat schade voorkomen kan worden.
Het voorkomen van schade (schadepreventie) is in de praktijk niet of slechts met zeer
ingrijpende maatregelen te realiseren. Lichte, makkelijk repareerbare, scheurvorming
zonder risico’s met betrekking tot de veiligheid zal naar verwachting blijven
voorkomen.
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Programma van de kennistafel
Het programma van de kennistafel van 11 april 2019 is hieronder gegeven.

Tijdens de plenaire openingssessie zijn algemene inleidingen gehouden door Rolf Koops en
Jelle Pama (BuildinG). Deze zijn in de bijlage opgenomen.
Per ronde zijn parallelle sessies georganiseerd. De deelnemers zijn door de organisatie in
twee groepen ingedeeld. De groepen zijn zo samengesteld dat een evenwichtige indeling per
groep verkregen werd. Deze indelingen zijn opgenomen in de verslaglegging.
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Per parallelle sessie was het programma als volgt:
1 - Kort welkom door de sessievoorzitter, die kort doel en procedure toelicht

(5 min)

2 - Vervolgens wordt de discussie opgestart door de sessievoorzitter.

(20 min)

3 - Nadat ieder zijn/haar inbreng heeft gegeven worden de vragen geclusterd en wordt
onder leiding van de sessievoorzitter de diepte in gegaan.
(20 min)
4 - Het laatste deel van de sessie wordt gebruikt om tot een eerste prioriteitsstelling te
komen binnen het behandelde onderwerp.
(15 min)
Na de sessie vat de sessievoorzitter de uitkomsten samen op 1 sheet en worden de top 5
prioriteiten genoteerd op flip overs.

In dit verslag zijn achtereenvolgens de verslagen van de deelsessies A en B opgenomen,
waarna het verslag van de plenaire terugkoppeling is gegeven. Op basis van deze
terugkoppeling zijn de onderwerpen met prioriteit benoemd en verder uitgewerkt met
betrekking tot de kennisvragen.
In de bijlage zijn de gehouden presentaties tijdens de verschillende deelsessies opgenomen.
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Inleiding 1: Groningen als unieke zorgproeftuin
Samenvatting van de lezing
Versterken
Het versterken begint met een standaard rekenproces. De constructie van een gebouw
wordt gemodelleerd en doorgerekend, waarbij een aardbevingsbelasting conform de
praktijkrichtlijn wordt gesimuleerd. Meestal voldoet de constructie dan niet aan de normen
ofwel de praktijkrichtlijn NPR9998.
Vanaf het begin was het voor NCG duidelijk dat het niet verstandig is om te kiezen voor de
‘standaard’ oplossingen voor de 70 nieuwe zorggebouwen, maar dat er behoefte is aan een
overstijgende visie. Hoe ziet de toekomstige markt eruit, hoe kun je
aardbevingsbestendigheid koppelen aan toekomstbestendige zorg, en hoe ziet de
(overspannen) arbeidsmarkt er voor de zorg uit?
Vanuit het ontwerp van gebouwen vraagt het om een 3-traps benadering. Wat betekent het
Mijnbouwadvies nu concreet voor Loppersum? Wat is er nodig aan middelen? En tot slot:
Hoe luidt het versterkingsadvies? Op basis van de versterkingsadviezen was er een goed
beeld van de kosten van versterken, dit was echter niet het geval voor de benodigde
investering voor nieuwbouw. Er is daarom door de NCG bij verschillende organisaties
gekeken hoe dit proces het best kan worden aangepakt.
Gasbesluit
Het nieuwe gasbesluit is van grote invloed op de hele operatie. De belangrijkste
consequentie is dat het risicoprofiel van de dreigende aardbevingen is gewijzigd. Vorig jaar
maart is besloten om de gaswinning versneld af te bouwen en tot 0 te reduceren in 2030.
Hiermee ontstaat een nieuw risicoprofiel en verscheen ook een nieuwe NPR 2018. Het
nieuwe versterkingsprogramma brengt de gemeenten in een nieuwe positie. De gemeenten
zijn veel meer in de lead en de NCG neemt de rol van de uitvoering op zich.
Terug naar het Groninger Zorgakkoord. Dit betekent dat er naar verwachting veel
nieuwbouw voor bestaande bouw in de plaats komt. Daarnaast zullen de betrokken
gemeenten met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ gaan samenwerken.
Tegelijkertijd liggen er voor 50 gebouwen al versterkingsadviezen klaar, die niet tegelijkertijd
zullen worden uitgevoerd. Deze gebouwen zullen mogelijk, door het gewijzigde risicoprofiel,
opnieuw worden berekend. De vaak al gereed zijnde definitieve ontwerpen van de
gebouwen, moeten dan aangepast worden.
Daarnaast is het van belang om goed te kijken naar de planning van andere bouwactiviteiten
in het gebied, zoals de projecten van het Scholenbouwprogramma e.d., om ook de
bouwplannen binnen het Zorgvastgoedprogramma mogelijk te maken. Dit vanwege de vraag
of er wel voldoende adviseurs en bouwbedrijven beschikbaar zijn om dit allemaal te
realiseren?
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Wat zijn de kennisvragen volgens Johan Baltes?
• Voor zorginstellingen is het van groot belang dat er balans kan ontstaan in de
toekomstige vraag en aanbod. Hoe wordt deze balans verkregen, gegeven dat er
steeds meer ouderen komen en steeds minder verzorgers?
•

NCG vraagt zorgaanbieders om meer te gaan samenwerken. Dit vraagt voor veel
organisaties om nieuwe concepten, nieuwe technieken / innovaties. Wat kunnen we
goed en zorgvuldig inpassen en welke (nieuwe?) eisen zijn hierop van toepassing?

•

Het momentum biedt ook kansen omdat de gelegenheid ontstaat om in Groningen
flink te bouwen. Redenerend vanuit het programma: Hoe gaan we dit doen?

•

Als elke organisatie haar ‘eigen ding’ doet, gaat het niet goed en dat is ook niet wat
NCG voor ogen heeft. We moeten niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Gezien
de complexe en overspannen markt is het van groot belang om deze verbouw- en
nieuwbouwplannen goed in de markt te zetten. Maar hoe kan dit het best?

Na de inleiding is de participanten gevraagd hun bijdrage te leveren. In twee groepen is naar
aanleiding van de inleiding van NCG door de deelnemers verder gediscussieerd. Centraal
stond de vraagstelling: Wat is nodig om ons zorgvastgoed toekomstbestendig te maken? In
de eerste sessie ging het daarbij vooral om de proces-gerelateerde vragen.

Discussieronde 1, sessie A
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
In deze sessie zijn de volgende opmerkingen ingebracht. Deze zijn weergegeven op volgorde
waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus niets over het belang dat aan het
aspect moet worden toegekend.
Opgemerkt wordt dat deze vragen en aspecten zowel bij nieuwbouw als bij
versterkingsprojecten van belang zijn. Het is wel mogelijk dat de uitwerking ervan in beide
gevallen verschilt.
• Als er gebouwd wordt is er nu vaak sprake van een vastgelegd Bestemmingsplan . Dit
staat in de weg indien er nu al rekening gehouden wordt met een functiewijziging in
de toekomst, of als er een mix van zorgfunctie en woningen wordt gerealiseerd.
• Kunnen bestaande concepten voor zorggebouwen gemakkelijk aardbevingsbestendig
gemaakt worden?
• Er wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om met partijen in de keten samen te
werken. Hierin kan nog veel verbeterd worden. Hoe gaan we dit met elkaar
organiseren?
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•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De vraag wordt gesteld of de zorgconcepten nog wel passen bij de huidige
beschikbaarheid van personeel. Er moet aan meer mensen zorg worden verleend
door minder personeel.
De vraag en het aanbod moeten veel beter op elkaar worden afgestemd. De
aanbieders van concepten kunnen veel eerder in het proces worden betrokken. Zij
weten wat er kan en nemen ervaringen van eerdere projecten mee.
Een zorginstelling staat niet alleen. Het is belangrijk de visie van de dorpen waarin
zorginstellingen gevestigd zijn, mee te nemen in de eerste fase.
De rol van de gemeente als bevoegd gezag is niet helder. De gemeenten toetsen op
Bouwbesluit, maar hoe gaan zij om met maatregelen om het gebouw
aardbevingsbestendig te maken? Vaak ontbreekt ook de kennis.
De vraag is gesteld hoe het beoordelingskader voor de aardbevingsbestendigheid
zich ontwikkelt. Wat is het gevolg van een dalende PGA waarde in de toekomst ?
(opmerking: in de discussie na de tweede lezing is hier op terug gekomen)
Er is wellicht ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Welke zijn dat?
Hoe zijn de bewoners betrokken in het proces?
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de kleinschaligheid bewaakt blijft? In de discussie is
aangegeven dat dit in het ontwerp door de architect kan worden meegenomen.
Is het mogelijk te komen tot standaard concepten?
Welke aanpak is nu de beste?
Is de wens van de gebruikers in beeld?
Zijn er concepten voor levensloopbestendig wonen?

Prioriteiten na discussie in de deelsessie
Naar aanleiding van de discussieronde zijn de genoemde aspecten verdeeld in drie groepen:
•

Proces
Als belangrijkste onderwerp wordt het bij elkaar brengen van vraag en aanbod gezien.
Hoe kan dit op een zodanige wijze gebeuren, dat gekomen wordt tot de optimale
oplossing voor het zorgvastgoed? Samenwerken in de keten wordt als een belangrijk
aspect gezien. Verder is de vraag welke verdienmodellen ontwikkeld kunnen worden
voor zorgvastgoed?

•

Kader
Er zijn verschillende kaders genoemd in de discussie: Randvoorwaarde voor de
ontwikkeling van vastgoed is de sociale en demografische ontwikkeling. Het is van belang
de visie van de regio en de dorpen mee te nemen. Voorts moeten eisen ten aanzien van
circulariteit en duurzaamheid worden vastgesteld. De ontwikkeling van de NPR9998 is
een ander kader dat wordt meegewogen.
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•

Concepten
Er zijn meerdere zaken genoemd die meegenomen moeten worden in de ontwikkeling
van zorgconcepten. Naast de aardbevingsbestendigheid is ook duurzaamheid genoemd,
levensloopbestendigheid en standaardisatie. Er is behoefte aan concepten die integraal
de genoemde aspecten adresseren.

Aanwezigen tijdens deelsessie A
Sessievoorzitter

Chris Geurts

BuildinG

Johan Baltes
Nienke Busscher

NCG
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk
Groningen
Van Wijnen
Woonzorg Nederland
Building
Groninger Bodem beweging
Ministerie van VWS
NCG
Archipunt
Bouwend Nederland

Aanwezigen

Joost Coolegem
Hans Dreijer
Rolf Koops
Joop Kruize
Victor Lapré
Leonie Wendker
Jolanda van der Sluis
Jan Notebomer
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Discussieronde 1, sessie B
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
In deze sessie zijn de volgende opmerkingen ingebracht. Deze zijn weergegeven op volgorde
waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus niets over het belang dat aan het aspect
moet worden toegekend.
•

Hoe houden we onze dorpen veilig? Blijf ook investeren op plekken waar mensen
willen blijven wonen. Regionaal zorgvastgoed op de eerste plaats. Langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Alternatieve woonoplossingen kunnen ook.

•

Er wordt nu op gestuurd dat de bouwplannen geclusterd worden aangeboden aan
de markt. Dit is in tegenstelling tot hoe het nu gaat. Kunnen we dat wel en hoe
managen we dat?

•

Wat doen we met de oude gebouwen en hoe ga je hier financieel hiermee om?
Kostendekkende plannen zouden welkom zijn.

•

Er is behoefte aan kaders voor duidelijkheid. Er lijken nu twee sporen te zijn: zowel
vanuit de aardbevingsproblematiek als vanuit vergrijzing.

•

Samenwerking opzoeken en ruimte maken voor creativiteit.

•

Er is een harde en zachte kant. Hoe gaan we gebouwen bouwen? Hoe ga je om met
andere dorpen? Minder handjes, wel meer mensen. We moeten proberen te
concretiseren. Robotisering gebruiken?

•

Scholen zijn ook betrokken. Het Drenthe college en Noorderpoortcollege krijgen een
prominente rol in de zorg in het kader van de techniek.

•

Wat zijn de sociaal maatschappelijke effecten op de dorpen? Vastgoedkant
versterkingsbudgetten worden meegenomen op nieuwbouw. Kosten drukken op
zorgkant. Wat blijf hiervan over? Toekomst is gericht op de belofte van de minister.

•

Er zou een terugkoppeling moeten zijn richting het bedrijfsleven. De markt is
overspannen, en om de bouwpartners serieus aan tafel te krijgen is het goed om de
verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

•

Hoe houden we de snelheid erin om alles te optimaliseren? In visie en
samenwerking.

•

Het is van groot belang dat de zorginstellingen goed samenwerken. Delfzijl gaat
samenwerken met Lentis bv. We zijn een lokale partij, dus we moeten dit slim
organiseren. Vastgoed kan hier uiteraard bij helpen. We zijn al bezig met stukken
voor een DO. Je wordt steeds ingehaald door politieke processen. (Nieuwe NPR
berekeningen)
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•

Het gaat meer om leef- en woonomgeving. We moeten ook meer denken vanuit de
omgeving en niet alleen vanuit een huis. Nieuwe technieken worden steeds meer
toegepast in de zorg en hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven.

•

Er is een groot raakvlak met het Scholenprogramma. We moeten op zoek naar
koppelkansen. Het proces verloopt momenteel erg traag. Er gaat veel geld naar
organisaties, maar niet naar de plek waar het naar toe zou moeten gaan. Door de
reductie van de gaswinning, gaat er wellicht 20% van de maatregelen af. Het geld
gaat nu ook te veel op aan engineering. We weten toch al heel veel? Denk “out of the
box”. Wat kunnen we leren van andere projecten? We moeten nu ‘meters maken’ en
het geld gaan besteden aan versterken en niet aan bureaucratie.
Opmerking later: De zorggebouwen zijn veelal grote gebouwen en lastiger voor
herbestemming. Hierin missen we koppelkansen, terwijl we dit misschien wel bij
bijvoorbeeld scholen hadden kunnen doen. Scholen/dorpshuizen etc. We denken
vaak te traditioneel in gescheiden werelden. We moeten meer dingen mixen.

•

Er is een consortium Borg, waar veel versterkingen of nieuwbouw voor zorg en
scholen worden berekend en uitgevoerd. Nu zijn er veel onzekerheden in de bouw
over wat er de komende jaren gaat gebeuren. Hoe kunnen wij hierop inspelen met
onze ontwerpen? Hoe kunnen we als bouwer hierop inspelen?

Prioriteiten na discussie in de deelsessie
Belangrijkste punten uit deze deelsessie zijn:
• Aandacht regionaal vastgoed
•

Clusteren <-> spreiden regio

•

Bestaande vastgoed

•

Robotisering / domotica / 5G

•

Onderwijs erbij betrekken

•

Kaders nodig (duidelijkheid in geldstromen)

•

Visie + samenwerken (bewoners erbij betrekken + lokale initiatieven meenemen)

•

Sociaal-maatschappelijke activiteiten in dorpen meenemen

•

Gewoon beginnen <-> NPR / Zorg

•

Belang van langer thuis wonen

•

Koppelen functies: zorg/onderwijs/dorpshuis / Mix: Leren van school …

•

Flexibiliteit in gebouwen / locatie
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Opgemerkt wordt dat niet al deze onderwerpen direct leiden tot een kennisvraag.
Aanwezigen tijdens deelsessie B
Sessievoorzitter

Jelle Pama

BuildinG

Cretien van den Akker
Marcel de Boer
Jacqueline Evers
Roel de Jong
Evelien Klasens
Remco Kouwenhoven
Jan Ligtlee
Richard Prins
Petronel Rietema
Herman Rinket
Peter Rozema
Arnold Talsma
Jan Folkert de Vries
Karles van Zwam
Inge Zwerver

Gemeente Midden Groningen
Gemeente Het Hoge Land
BuildinG
abtWassenaar
KAW
Van Wijnen
Stichting De Hoven
’s Heeren Loo
NCG
Gasberaad
Gasberaad
Stichting De Zijlen
QuakeShield
Stichting Zonnehuisgroep Noord
Groninger Dorpen

Aanwezigen
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Inleiding 2: Wat betekent de verlaagde hazard voor
ontwerpkeuzes?
Samenvatting van de lezing
De lezing werd gehouden door Roel de Jong, directeur van adviesbureau abtWassenaar. De
getoonde sheets zijn in de bijlage opgenomen.
Veiligheid van gebouwen
De praktijkrichtlijn NPR9998:2018 wordt nog steeds niet aangestuurd vanuit het
Bouwbesluit. De NPR verwijst naar de webtool van het gebied voor de juiste gegevens van
de aardbevingsbelasting op een zekere locatie. Je klikt op een plek waar je wilt gaan bouwen
en hieruit komen gegevens, zoals de piekgrondversnelling (PGA). Roel laat zien hoe de tool
werkt en geeft aan dat bij een PGA hoger dan 0,05 constructies gecontroleerd moeten
worden op aardbevingsbelasting.
In de webtool wordt de belasting voor een tijdsperiode in de toekomst aangegeven. Hierin is
de dreiging of risico van de aardbevingen verwerkt en onderverdeeld in 3 tijdsvakken. Roel
de Jong laat middels de webtool zien dat over 4 jaar de dreiging minder is dan nu en over 7
jaar nog minder.
Onderzoek NCG/CVW Zorgprojecten
• Vroeger hadden we alleen informatie over de natuurlijke aardbevingen. De
Groningse (geïnduceerde) aardbevingen gedragen zich anders. Vanaf 2014 is er in
Groningen serieus begonnen met het rekening houden met aardbevingen bij het
ontwerp en de controle van constructies.
•

Voor het versterken van scholen is in een vakantieperiode alles ingemeten en de
volgende vakantieperiode is de versterking uitgevoerd. In een zorginstelling is dit niet
mogelijk. Er zijn namelijk altijd bewoners aanwezig.

Wat zijn de kennisvragen volgens Roel de Jong?
Welke flexibiliteit is mogelijk in nieuwbouw?
• Hoe kunnen wij nu het best flexibel bouwen? We kunnen de zorgappartementen
bijvoorbeeld ombouwen tot schoollokalen. Multifunctionele wijzigingen moeten een
lange levensduur kunnen doorstaan. Dit kan het best door te kiezen voor een flexibel
skelet (kolom-vloer systeem).
•

Welke levensduur hebben installaties, en voor welke levensduur ontwerpen we
deze?

•

Wat is de (gewenste) levensduur van de (bouwkundige) indeling?

•

Wat is de levensduur van het draagskelet?
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Proces versnellen?
• Versterkingsadvies (wat is de invloed van de gebruiker?)
•

Overdracht?

•

2e engineering (eerst wordt alleen beoordeeld vanuit versterking, daarna (vaak ook
door een ander adviesbureau) wordt de invloed van de gebruiker pas meegenomen)

•

Uitvoering

Naar aanleiding van deze lezing is een tweede discussieronde gehouden in dezelfde groepen
als in de eerste ronde.

Discussieronde 2, sessie A
In de tweede ronde is in deze groep voortgebouwd op de discussie in de eerste ronde en de
uitkomsten van de lezing van Roel de Jong.
In de tweede sessie, na de inleiding van Roel de Jong, is teruggekomen op het onderwerp
ontwikkeling van de PGA. In de lezing van De Jong werd geïllustreerd dat in de webtool van
NEN, die direct is aangestuurd door NPR9998:2018, de PGA voor drie perioden is uitgewerkt.
Het verschil in PGA waarde voor die drie periodes is relatief klein, en het lijkt zo dat er voor
de nabije toekomst geen grote sprongen te verwachten zijn. De vraag hoe het gasbesluit de
engineering kan beïnvloeden is daarmee deels beantwoord. Engineeren op het niveau van
de eerste periode (T1) lijkt zeer logisch. De mate van overschatting ten opzichte van de
toekomstige periodes is beperkt.
In deze sessie is ook de discussie gevoerd of en hoe duurzaamheid en circulariteit direct
worden meegenomen in het ontwerp van zowel nieuwbouw als versterking. Bij nieuwbouw
is dit integraal onderdeel van de eisen die worden gesteld. De vraag is hoe dit bij versterken
direct kan worden meegenomen.
Als laatste is gesproken over het creëren van een gezamenlijke leercurve. De grootte van de
opgave in Groningen is een uitgelezen mogelijkheid om met elkaar snel te leren om zo een
hogere kwaliteit te bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het
scholenprogramma, waarin veel is geleerd, en waar ook verbeterpunten zijn die voor het
zorgbouwprogramma zinvol zijn om kennis van te hebben.
Naast de reeds in de eerste discussieronde aangedragen relevante aspecten is in deze ronde
het onderwerp “ Organiseren van een gezamenlijke leercurve “ aangedragen. Hierin is het
van belang na te gaan of en in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk te leren van ervaringen
in het zorgdossier in Groningen.
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In onderstaande foto’s zijn de aspecten zoals deze zijn genoteerd in de discussieronde 1 en 2
weergegeven.

Aspecten uit eerste discussieronde

Aspecten uit tweede discussieronde

Discussieronde 2, sessie B
In de tweede ronde is in deze groep voortgebouwd op de uitkomsten van de lezing van Roel
de Jong. De volgende opmerkingen zijn gemaakt:
•

Verhelderend dat het doel bekend is van wat er moet gebeuren en dat je beter vanaf
het begin met de eigenaar aan tafel moet gaan.

•

Als ingenieursbureau kan er snel ingeschat worden wat er moet gebeuren. Als we 20
woningen van een typologie hebben gezien, dan kunnen we de rest ook inschatten.

•

Alle gebouwen rubriceren per typologie i.p.v. alles apart berekenen.
Minister Wiebes heeft echter aangegeven dat elke bewoner recht heeft op een eigen
rapport dat aantoont dat een woning aardbevingsveilig is. Er kan een traject worden
doorlopen om alles te valideren. Als het rijtjeswoningen betreft, dan zou dit proces
veel sneller kunnen.
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•

Vraag: Hoe zou je dit proces van versterken het best kunnen versnellen?
Roel: Eerst kijken wat de meest optimale versterkingen zijn en dan kijken met de
eigenaar wat de plannen zijn. (qua functies / visie)
Je moet ergens mee beginnen en dan kun je goed in gesprek met de bewoners.

•

Ook adviesbureaus zouden wijkgericht kunnen werken. Of per typologie? Samen met
NCG de clusters bepalen. Dan kan alles sneller worden opgepakt.

•

Gebruiker eerder betrekken bij ingenieursbureau, voordat de engineering begint,
zodat tijd kan worden bespaard.

•

In een dorp is vaak de huisarts belangrijk voor de zorg. Deze en andere professionals
in de regio zou je er bij moeten betrekken. Ook i.v.m. ontwikkelingen betreffende
domotica etc.

•

Een gebouw is flexibel in gebruik als je vrij binnenwanden kan verplaatsen, zodat je
gebouwen multifunctioneel kunt inrichten. Roel: je kunt dan het best voor kolomvloersysteem kiezen. Bij bijvoorbeeld Gasterra dat is gevestigd in het oude ABMAMRO kantoor hebben ze mooie vides kunnen plaatsen. Verder goed kijken naar
installaties die verouderd zijn, en ook vervangbaar moeten zijn. Je investeert in het
skelet, daarom wel duurder.

•

Modulair bouwen, zoals legoblokken, geeft meer flexibiliteit in de toekomst.

•

Rekening houden met een ander soort mensen die in de toekomst zorg nodig
hebben. Deze generatie is gewend aan een ‘comfortabel’ leven en veel ruimte. Hier
moet nu over worden nagedacht.

•

Vraag: Moet binnen de bouwtechnieken meer rekening gehouden worden met
domotica en andere nieuwe technieken? Veel is inbouw of opbouw en kan later.
Bijvoorbeeld trolly’s hangen aan het plafond. Die keuzes kun je a la minute maken.
Integratie is niet echt nodig

•

Flexibel en demontabel gebouw: is het mogelijk, dat je na een aantal jaren een deel
kan overplaatsen naar een andere locatie? Roel: alleen het skelet kunnen we
hergebruiken. In de praktijk voldoet de rest niet meer aan de huidige eisen. De
installatie voldoet niet meer en de bouwkundige schil heeft een te lage
isolatiewaarde.
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Belangrijkste punten:
• Per typologie aanbesteden -> versnelling
•

Eerder gebruiker aan tafel -> eerder samen in het proces.

•

Flexibiliteit in relatie tot omgeving: vraag <-> aanbod

•

Flexibel indeelbaar

•

Kolom-vloer systeem (hogere investering / life-cycle <-> bouwkosten)

•

“Slimme” natte cellen (momenteel altijd “gedoe” met de natte cellen)

•

Standaard PvE’s maken voor alle instellingen

•

Modulair bouwen

•

Ruimte voor installaties / mindervaliden etc.

•

Circulair bouwen
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Terugkoppeling en Prioritering
Tijdens de afsluitende sessie met alle deelnemers aan de kennistafel, zijn de
onderwerpen/kennisvragen met de hoogste prioriteit per kennistafel door de
sessievoorzitters kort gepresenteerd. Deze onderwerpen/kennisvragen zijn op posters
geschreven. Na de presentaties kreeg iedere deelnemer 5 stickers; die geplakt konden
worden bij de onderwerpen/kennisvragen die de deelnemer het meest relevant vond. Het
totaal aantal stickers per onderwerp geeft richting aan de prioriteiten die vanuit de
deelnemers zijn gesteld.
De geplakte stickers zijn in bijgaande foto’s weergegeven.
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Aangebrachte stickers tijdens de plenaire sessie
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Opgemerkt wordt dat een aantal onderwerpen bij meerdere sessies is benoemd. Het aantal
geplaatste stickers per onderwerp is hieronder weergegeven, waarbij de aantallen zijn
opgeteld als de onderwerpen meerdere malen zijn benoemd.
Omschrijving

Stickers

Ranking

Groep A
1
2
3
4

Proces en Techniek
Vraag en Aanbod bij elkaar brengen
Integrale concepten ontwikkelen
Houd rekening met de kaders
Hoe organiseren we een leercurve

7+9
5
1
8+1

1 (Zie ook 18)
5

Groep B
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Discussie 1
Aandacht regionaal vastgoed
Bestaand vastgoed
Robotisering, domotica
Voorzieningen in de dorpen houden
Kaders nodig
Visie en Samenwerken
Sociaal Maatschappelijke Dorpen
Gewoon beginnen
Belang langer thuis wonen
Koppelen functies
Leren van scholenprogramma
Discussie 2
Circulair bouwen
Per typologie aanbesteden
Eerder gebruiker aan tafel
Flexibiliteit in relatie tot omgeving
Flexibel indeelbaar gebouw
Slimme natte cellen
Standaard PvE
Ruimte voor installaties

16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
2
1
11
4
1
1
1
1
3
1
9
4
7
4
2
1

3 (Zie ook 15)

2

(zie 1)
4
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Op basis van het aantal geplakte stickers per onderwerp/kennisvraag leverde dit de
volgende onderwerpen met de meeste stickers, op volgorde van aantal:
1: Vraag en Aanbod sneller bij elkaar brengen
2: Werk samen vanuit een gemeenschappelijke visie
3: Organiseren van een gezamenlijke leercurve
4: Hoe kunnen we een gebouw flexibel indeelbaar maken
5: Ontwikkeling concepten die integraal meerdere aspecten afdekken
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Conclusies
De Kennistafel Zorgvastgoed leverde een top 5 op van relevante onderwerpen, met
bijbehorende kennisvragen.
Nr. Onderwerp
Omschrijving
Kennisvragen
1
Vraag en
Hoe is de relatie tot het
Hoe kunnen lokale
aanbod sneller
Zorgvastgoedprogramma van NCG initiatieven en ideeën op het
bij elkaar
gebied van de zorg goed
en is voldoende bekend welke
brengen
initiatieven er leven in de dorpen? aansluiten op het
programma van het
Hoe goed zijn opdrachtgevers op
zorgvastgoed?
de hoogte van concepten die
Hoe kan het aanbod van
aangeboden worden? Zowel de
concepten al vroegtijdig bij
vraagkant als aanbodkant heeft
behoefte om sneller met elkaar om de vragende partijen
worden meegewogen?
tafel te gaan.
2

Samenwerken

Vanuit de kennistafel kwam naar
voren dat bij meerdere projecten
er beter samengewerkt zou
kunnen worden.
Ook in dorpen zijn veel initiatieven
op het gebied van zorg. Deze zijn
nu niet meegenomen in de agenda
voor het zorgvastgoed, terwijl deze
wel van groot belang zijn voor de
leefbaarheid van de dorpen.

Hoe kan het best een
overlegstructuur worden
opgezet om lokale
initiatieven op het gebied
van de zorg te koppelen aan
het
Zorgvastgoedprogramma
van NCG?

3

Gezamenlijke
leercurve

Bij het programma van de
scholenbouw zijn in korte tijd veel
scholen nieuw gebouwd of
seismisch versterkt. Hier zijn veel
zaken goed, maar ook fout gegaan.
Het bleek dat elke organisatie toch
weer zijn eigen proces volgde en
dat er weinig sprake was van
samenwerken.
Hoe kunnen we leren van dit
Scholenbouwprogramma? Hoe
kunnen we in de zorgbouw leren
van elkaar? Hoe kunnen we
gezamenlijk optrekken in het grote
Zorgvastgoedprogramma?

Hoe kunnen we het best
samenwerken voor de vele
projecten binnen het
Zorgvastgoedprogramma?
Wat kunnen we leren van
het Scholenprogramma?
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Nr. Onderwerp
Omschrijving
4
Flexibel gebouw Om goed te kunnen anticiperen op
toekomstige (veranderende)
gebruikerswensen, is een flexibel
gebouw wenselijk.
Het gaat hierbij om het slim
ontwerpen van de
hoofddraagconstructie (het
‘skelet’), rekening houdend met de
installaties van nu en in de
toekomst. Daarbij is ook een
flexibele indeling van belang en
moet worden ingespeeld op
mogelijke functieveranderingen in
de toekomst.

Kennisvragen
Wat is de beste constructie
om een gebouw
toekomstbestendig te
maken?
Welke installatie kan het
best gekozen worden om
een gebouw
toekomstbestendig te
maken?
Welke mate van flexibiliteit
is gewenst om nu al in te
spelen op toekomstige
ontwikkelingen?

5

Welke concepten kunnen
ontwikkeld worden die
inspelen op de zorg van de
toekomst en dit
bouwkundig kunnen
faciliteren?
Hoe zien die concepten
eruit? Hoe kan binnen het
bouwkundig concept
effectief en efficiënt worden
ingespeeld op de
toekomstige ontwikkelingen
in de zorg.

Integrale
concepten

Er is behoefte aan het beschikbaar
zijn van concepten voor zorg en
voor de bouw die met elkaar
samenhangen.
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Bijlage: Presentaties
Algemene inleiding
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Presentatie Sessie 1 door Johan Baltes van NCG
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29

Presentatie deelsessie 2 door Roel de Jong van abtWassenaar
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Foto’s genomen tijdens de kennistafel
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