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Mensen leven langer, blijven langer actief en men-
sen met enige vorm van beperking moeten actief 
deel kunnen uitmaken van onze samenleving.  De 
uitdaging is het vinden van nieuwe invalshoeken, 
nieuwe partners en nieuwe denkpatronen die 
oplossingen aanbieden voor de ruimte- en zorg-
vragen van deze maatschappelijke evoluties.  

Synergiën tussen zorg, architectuur en ruimte 
dragen bij tot het maatschappelijk welzijn.  Ener-
zijds moet zorg pertinent aanwezig en beschik-
baar zijn voor iedereen in onze samenleving. 
Anderzijds moet zorg onzichtbaar worden omdat 
ze een vanzelfsprekend onderdeel wordt van 
onze maatschappij. Deze doelstellingen maken 
dat zorg zich zal integreren als een constan-
te ontwerpvraag bij de vormgeving van onze 
publieke ruimte, onze gebouwen en ons omgaan 
met elkaar.  

Het is de verantwoordelijkheid van onze publieke 
en private actoren om vanuit een gezamenlijk 
onderbouwd maatschappelijk engagement de 
vermaatschappelijking van de zorg te realiseren.

De Pilootprojecten Zorg, die Vlaams minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester 
Peter Swinnen in 2012 lanceerden, zijn voor-
beelden van hoe deze ambities kunnen worden 
vormgegeven.  In het colloquium ‘Zorg in een 
huis in de straat’ willen we u de 5 pilootprojecten 
en de resultaten van het ontwerpend onderzoek 
dat werd gevoerd aan u voorstellen.  Dit biedt de 
mogelijkheid om een publiek debat over de reeds 
geleverde ontwerpinspanningen op te starten 
en om samen met u en (inter)nationale sprekers 
hierover te reflecteren.   

Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Peter Swinnen - Vlaams Bouwmeester

Colloquium



9.00u Onthaal en koffie
9.20u Verwelkoming door Filip De Rynck, moderator
9.30u Karine Moykens, Secretaris-generaal van het departement Welzijn,  

Volksgezondheid en Gezin 
 Beleid en tendensen in Vlaanderen 
9.45u Fionnuala Rogerson (IRL), working  group Architecture for all, Western Europe. 
 Universal Design in de stad, in de straat en in het huis.

Zorg in het huis in de straat - 5 cases
 1.  Kleinschalige zorgverlening en bestaand patrimonium. 
  Frans Horsten, OCMW Hoogstraten
 2.  Beeldreportage Mobiel dienstencentrum OCMW Deerlijk.
 3.  Winsten van cohousing en meerwaarde bij kleinschalige zorgverlening.  

 XXXXXXXXX, Vzw Samenhuizen 
11.00 koffiepauze
 4.  Betaalbaarheid van kleinschalige zorgverlening.   
  Geert De Pauw, Comunity Land Trust - Linda Struelens, VZW EVA
 5.  Inschakelen van privé voor de realisatie van vermaatschappelijking in de zorg.
  Jan Lambrecht, OCMW Gent

12.00  An De Dry – directeur zorg-saam VZW
 Een gesprek over vermaatschappelijking van zorg vanuit het standpunt van de gebruiker 
12.30 lunch

Pilootprojecten Zorg
14.00 Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
 Presentatie van het ontwerpend onderzoek voor de Pilootprojecten Zorg
14.45  Chantal Van Audenhoven, KU Leuven
 Beleidsaanbevelingen
15.00 Debat
16.00 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 Slotbeschouwing 
 Voorstelling publicatie Pilootprojecten Zorg
16.20 Receptie

Programma

Inschrijven
deelnameprijs bedraagt €35 
Inschrijven via www.pilootprojectenzorg.be tot en met 6 februari 2014
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het aantal deelnemers per organisatie 
worden beperkt tot 2 personen


