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Agenda

• Inleidingen

– Alfred van den Bosch, directeur Vastgoed van De 

Alliantie

– Heinz Schiller, directeur van Doenja Dienstverlening 

te Utrecht.

– statements door drie architecten vanuit eigen casus

• plenaire discussie over thema's 

• Hoe verder? 

– kansen voor (proactieve) architecten

– rol van netwerk Architecten voor Sociaal

– concrete acties



Alfred van den Bosch

De Alliantie



Wat is de waarde van een 
architect?

11 maart 2011



Wat is de waarde van een arichtect ? 8

De Alliantie in een notendop

• We hebben een focus op de noordvleugel van de Randstad

– Amsterdam

– Gooi en Vechtstreek

– Flevoland

– Eemvallei

• Woningvoorraad van 64.000 eenheden.

• 750 medewerkers werken aan 

onze ambities.



Wat is de waarde van een arichtect ? 9

De Alliantie en opdrachtgeverschap

• Sinds een half jaar gestart met vernieuwing opdrachtgeverschap

• Nu focus: 

– Tussen bedrijfsonderdelen

– Nieuwbouw

• Daarna verbreden en extern.



Wat is de waarde van een arichtect ? 10

Architecten ?

• Oude rol volledig verdwenen.

• Gemarginaliseerd in het proces tot 

vormgever.

• Eigen schuld, dikke bult.



Wat is de waarde van een arichtect ? 11

Welke kant gaat het op ?



Wat is de waarde van een arichtect ? 12

De Architect: (g)een centrale plek 

• Welke rol zien architecten voor zichzelf ?

• Wat is de meerwaarde ?

• Vormgeving of procesmanager ?

• Medeondernemer of dienstverlener ? 

• Core business ?



Wat is de waarde van een arichtect ? 13

De vormgever:



Wat is de waarde van een arichtect ? 14

De duizendpoot



Wat is de waarde van een arichtect ? 15

De procesmanager



Wat is de waarde van een arichtect ? 16

Voor de buurt of met de buurt ?

• Positief t.o.v. een hernieuwde rolinvulling.

• Kwaliteiten en competenties

• Herstructurering goede kans voor vernieuwing

Met de buurt en resultaat voor de buurt!



Heinz Schiller

Doenja Dienstverlening



De samenleving verandert 
dramatisch: van verzorgingsstaat 

naar participatiemaatschappij



‘Ontinstitutionalisering’? 

Kernfunctie als maatwerk. 

Ambachtelijkheid en 
beroepsethiek.



De architect als kunstenaar.

De architect die een statement 
wil maken.

De architect die de
moderne tijd begrijpt.



Is er wel zoiets als 
maatschappelijk vastgoed?

Er is wel maatschappelijke 
ontwikkeling waar vastgoed 

(soms) een rol speelt! 



De architect als
sociaal ondernemer!



Marianne Loof

LEVS architecten



KALEIDOSKOOP / Nieuwkoop 2012
9.000 m2 Woon Zorg Centrum (o.a. 4 PG woongroepen, 52 zorgwoningen) en Kulturhus (multifunctionele zaal, bibliotheek, café-restaurant en infobalies)

Kulturhus met bibliotheek en 

theaterzaal en restaurant 

Psychogeriatrische woongroepen

Tijdelijke- en dagopvang

Somatische en zorgwoningen

Vrije sector woningen 



α

β

γ

Alfa invalshoek: 

KENNIS 

Regels, procedures

Zorgpakketten                   

Gebruikersbesluit 

Normeringen

Bèta invalshoek: KUNDE 

Techniek, proces, 

financiën

Exploitatie                

Bouwlogistiek                

Installaties                     

Flexibiliteit    

Gamma invalshoek: EMOTIE 

Identiteit, verbondenheid 

Visie concretiseren en visualiseren                 

Participatie eindgebruikers        

Draagvlak intern en extern

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED  

Alfa  + Bèta + Gamma  +  

Creativiteit architect 



Verbindt, improviseert, geeft ritme aan, is ijzersterke teamplayer, 

staat met gezicht naar de zaal en acteert op voor- en achtergrond. 

Is zowel een inspirator, deelnemer, toeschouwer als solist.

DE JAZZ ARCHITECT….



Matthijs Bouw

One Architecture









Chris de Weijer

DP6



ICO, Amersfoort



ICO, Amersfoort



ICO, Amersfoort


