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Op 27 november 2014 organiseer-

den Gyproc en de Architect in de 

Amsterdam Arena voor de tweede 

maal het congres ‘Innoveerkracht’, 

met dit jaar als thema ‘Zorg voor later!’ 

Innoveerkracht wordt de komende 

jaren uitgebouwd tot een platform voor 

inspiratie, innovatie en daadkracht waar 

naar oplossingen worden gezocht voor 

de maatschappelijke vraagstukken van 

vandaag. Door betrokken partners in de 

bouwkolom die willen werken aan wat 

leeft en die streven naar de intelligente, 

mensgerichte en duurzame samen-

leving van morgen. De uitdagingen die 

er liggen, gaan we oppakken met een 

integrale aanpak, waarbij we allemaal 

met onze eigen kracht, kennis en  

ondernemerschap een bijdrage leveren.

Zorg voor later

Het thema ‘Zorg voor later!’ is vanuit 

meerdere invalshoeken belicht. Hoe 

ziet de zorg er in de toekomst uit als het 

Zorg voor later
Congres Innoveerkracht

Als ontwerpers en bouwers van Nederland krijgen we steeds meer vragen die 
we niet langer afzonderlijk maar alleen met elkaar kunnen beantwoorden. 
Krijgen mijn ouders een woning waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven? Woon ik in een energiezuinig huis? Hoe spelen we in op de  
verandering van eigendom en gebruik? Trends die vragen om een flexibele 
invulling van de woon-, werk- en leefomgeving en… om innoveerkracht.

gaat om de economie, het milieu en de 

gebouwde omgeving?

Zorg voor later! heeft een sterke relatie 

met duurzaamheid in ruime zin, een 

onderwerp dat hoog op de agenda  

staat van personen en organisatie 

die betrokken zijn bij de gebouwde 

omgeving.

Op 27 november van het afgelopen jaar organiseerden Gyproc en de Architect in de 

Amsterdam Arena het congres Innoveerkracht, met als thematiek ‘Zorg voor later!’
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Zorg voor later! begint nu en is daarmee 

een ‘call to action’.

Het programma bestond uit drie blok-

ken waarin sprekers aan het woord  

kwamen die vanuit hun visie of prak-

tijk het verschil hebben gemaakt. 

Bijvoorbeeld door een nieuw concept te 

ontwikkelen voor de bouw met een uit-

straling naar buiten toe of die juist van 

buiten naar binnen komt. We kunnen 

van elkaar leren door bij elkaar in de 

keuken te kijken en elkaar te inspireren 

om enthousiast te raken voor nieuwe 

inzichten. Ook vragen we ons af hoe de 

bouw en architectuur zelf kunnen ver-

anderen en wat nodig is in termen van 

concepten, processen en methoden.

In het eerste blok kwamen sprekers aan 

het woord die een grote betrokkenheid 

met het onderwerp aan de dag hebben 

gelegd. Voor het tweede blok waren 

sprekers uitgenodigd die met en vanuit 

hun organisatie een project of ander 

initiatief hebben ondernomen. Het 

derde blok stelde projecten, diensten of 

aankopen aan de orde die in samen-

werking met andere organisatie(s), 

wijkbewoners of belangengroepen zijn 

gerealiseerd. Ieder blok werd afgetrapt 

met drie presentaties, gevolgd door 

korte discussies in groepen aan tafel  

en een collectieve bespreking van de  

resultaten daarvan, samen met de 

sprekers en de zaal.

Nieuwe verdienmodellen 

Het eerste deel van het congres had 

als thema ‘Zaken doen in de nieuwe 

economie’ en ging over het beet- 

pakken van de dingen die nu spelen 

in de samenleving. In de bouw dienen 

we nu te kijken naar nieuwe verdien-

modellen die ons verder brengen 

op financieel en sociaal gebied. “We 

sluiten aan bij de bouwcultuur waarmee 

Rijksbouwmeester Frits van Dongen 

begonnen is om samen tot mooie  

resultaten te komen”, opent Harm 

Tilman het congres. 

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam 

Ondernemen aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, sprak over 

zakendoen in de nieuwe economie. “We 

leven in onzekere tijden. Uw business is 

niet meer wat het geweest is en wordt 

dat ook niet meer”, stelde Jonker. Hij  

benadrukte in zijn speech dat in korte 

tijd een nieuw tijdperk is aangebroken 

waarin de ontwikkelingen alsmaar 

doorgaan. De bouwsector dient door 

middel van nieuwe samenwerkingen 

meer te kijken naar oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken.

Jan-Willem van der Schans, onder-

zoeker van lei Wageningen ur, ging in 

op het thema van de stadslandbouw: 

het rechtstreeks leveren van voedsel 

aan consumenten in en rond de stad 

en het gebruikmaken van natuurlijke 

hulpbronnen in de stad. Het is van  

essentieel belang dat wordt gekeken 

naar de mogelijkheden om de verschil-

lende kringlopen te sluiten. “Op deze 

manier kunnen we de circulaire  

economie integreren in het voedsel en 

de gebouwen”, aldus Van der Schans.

Architect Paul de Ruiter sprak over zijn 

uitdagingen om duurzaam te bouwen. 

Het nieuwe Hotel Amstelkwartier zette 

hij daarbij centraal. De opdrachtgever 

heeft de ambitie om met dit project het 

meest duurzame hotel van Europa te 

bouwen. De Ruiter pakt deze opgave 

Jan Jonker

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, 

werkt aan de Nijmegen School 

of Management van de Radboud 

Universiteit Nijmegen 

In zijn presentatie over ‘zaken doen 

in de nieuwe economie’ gaf Jan 

Jonker antwoorden op vragen als: 

iedereen heeft het over de nieuwe 

economie, maar hoe ziet die eruit? 

Hoe verdien je als ondernemer je 

geld in een duurzame economie? 

Jan-Willem van der Schans

Dlo Onderzoeker Wageningen ur

Jan-Willem van der Schans gaf zijn 

kijk op het voedselvraagstuk en wat 

we hieraan kunnen doen. Elk jaar 

verliest de wereld bijna een derde 

van haar voedsel. Zijn voedselsyste-

men te ontwikkelen die effectiever 

en efficiënter zijn? Welke maat- 

regelen kunnen waar in de keten 

(van landbouw en oogst, tot ver-

werking, distributie en consumptie) 

worden genomen? 

Paul de Ruiter

Architectenbureau Paul de Ruiter 

Paul de Ruiter gaf een presentatie 

over het bouwen in de circulaire 

economie. In deze economie draait 

het om het minimaal gebruik van 

energie en het maximaliseren van 

de levensduur van alle bouwdelen. 

Wat betekent dit voor het bou-

wen? Hij liet zien hoe hij daar in 

projecten als Nature’s Pride en Hotel 

Amstelkwartier aan heeft gewerkt. 
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 In het eerste blok spraken (v.l.n.r.) Paul de Ruiter, Jos Jonker en Jan-Willem van der Schans 

over het ondernemen in de nieuwe economie die zich begint af te tekenen.

Na hun voordrachten ging de zaal aan de slag door de stellingen aan tafel 

en collectief met de sprekers door te spreken en verder te brengen.
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op een integrale manier aan, wat op 

een termijn van 25 jaar leidt tot een 

duurzame investering.

Levenskwaliteit als doel 

Tijdens het congres Innoveerkracht 

maakte Lianne van Genugten indruk 

met een stevige lezing. Waarom hebben 

we het hier over verdienmodellen, als 

er belangrijkere zaken zijn die onze 

aandacht vragen, vroeg ze het publiek. 

Geef mensen de ruimte om te dromen 

en dingen te realiseren die echt toe-

gevoegde waarde hebben. Want levens-

kwaliteit zou ons doel moeten zijn, niet 

het groeien naar een abstract doel.

De afgelopen jaren gaf gebieds- en 

vastgoedontwikkelbedrijf am zijn mede-

werkers de ruimte om op zakelijk vlak te 

doen waartoe Van Genugten opriep: te 

dromen en te zoeken naar een bedrijfs-

model dat echt toegevoegde waarde 

heeft. Ronald Huikeshoven, Directeur 

am regio Noord-West, lichtte i am you 

toe, een van de modellen die uit boven-

staande excercitie is voortgekomen en 

waarbij de klant centraal wordt gesteld. 

Het werken met concepten is volgens 

Huikeshoven de crux van i am you. 

Onderzoek is daar een cruciaal onder-

deel van. Zo is Villa Mokum in het 

Amstelkwartier in Amsterdam specifiek 

ontwikkeld voor starters in de markt, 

een doelgroep die daarvoor niet in 

het vizier van ontwikkelaars was. Het 

concept voor dit project is ontwikkeld 

door intensief onderzoek te doen naar 

de behoeften in de markt en van de 

doelgroep. Pas daarna is gekeken hoe 

het gerealiseerd kon worden binnen de 

parameters van het concept.

In Overhoeks is am op dit moment bezig 

het friends-concept te realiseren. Ze 

kregen medewerking van de gemeente 

omdat die ook zag dat het voldeed aan 

een behoefte in de markt, en woon-

ruimte bood aan een groep inwoners 

die nu niet goed wordt bediend. Het feit 

dat aan een aantal belangrijke regels op 

het gebied van huurcontracten niet kon 

worden voldaan, prikkelde alle betrok-

ken partijen. In plaats van dit te zien als 

een beperkende voorwaarde, is gezocht 

naar een oplossing.

De architect is in het conceptdenken 

een belangrijke speler. Deze denkt in 

een vroeg stadium mee over de wijze 

waarop een concept kan worden gerea-

liseerd, aldus Huikeshoven. Omdat in  

de concepten de behoeften van de 

doelgroep leidend zijn, moet op  

architectonisch gebied geïnnoveerd  

worden. Zou deze werkwijze in de  

toekomst kunnen leiden tot de  

bouw-innovatie waarnaar de aanwe-

zigen van dit congres op zoek zijn?

Dat regelgeving een belangrijke rol 

speelt in de innovatie in de bouw, 

wordt onderstreept door Vlaams 

Bouwmeester Peter Swinnen. In het 

rijksproject ‘Onzichtbare Zorg’ kreeg 

Swinnen de ruimte om voor vijf jaar de 

beleidsregels op te rekken naar eigen 

inzicht. Het vroeg van betrokken ont-

werpers een andere rol. Het eindbeeld 

stond niet meer centraal, maar het 

proces. Een belangrijke oproep van 

Swinnen ligt besloten in een van de 

uitgangspunten die werd opgesteld 

Lianne van Genugten

Concept developer, people resear-

cher, facilitator, designer, teacher, 

Philips Design, Avans Hogeschool, 

yoga&ontbijt

Lianne van Genugten sprak over 

duurzame ontwikkeling en de rol 

die ontwerpers van producten en 

events in dit proces kunnen spelen. 

Zij liet zien hoe zij vanuit haar studio 

werkt aan concepten die duurzame 

ontwikkeling tot gevolg hebben. 

Peter Swinnen

Vlaams Bouwmeester

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen 

gaf een presentatie over het project 

Onzichtbare Zorg. Wat betekent de 

vergrijzing die ook in Vlaanderen 

enorm aan het toenemen is? Welke 

zorgconcepten zijn denkbaar? Hoe 

is daar in het kader van de vijf con-

crete pilotprojecten aan gewerkt? 

Ronald Huikeshoven

Directeur am Regio Noord-West 

Ronald Huikeshoven gaf een 

presentatie over de verschuivende 

woningvraag en de rol van archi-

tectuur in dit proces. Kan dankzij 

individualisering, kleiner wordende 

huishoudens, behoefte aan flexibi-

liteit en opkomst van gedeeld bezit 

worden gesproken over een nieuwe 

woningvraag? Hij deelde met de zaal 

hoe am inspeelt op deze verande-

rende vraag en lichtte de projecten 

toe die door am zijn ontwikkeld.
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Vlaams bouwmeester Peter Swinnen sprak in het tweede blok over de  

verduurzaming van de onderwijsopgave en de rol van architectuur daarin.

Ronald Huikeshoven lichtte de innovatieve concepten 

toe die zijn bedrijf am aan het ontwikkelen is

Lianne van Genugten betoogde dat de zorg voor later 

nu begint en dat daarvoor ruimte moet worden geven.
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Hugo Priemus

Hoogleraar volkshuisvesting tu Delft

Hugo Priemus ging in op de vraag 

of en zo ja hoe de volkshuisvesting 

veranderd zou moeten worden 

om (weer) te kunnen inspelen op 

zich aandienende woonbehoeften. 

Hoe ontwikkelt deze zich? Hoe kan 

worden ingespeeld op de vraag van 

minder koopkrachtige groepen met 

vaak andere woonwensen? Wat zal 

de positie van de corporatie zijn? 

Josien Kruizinga

Designmanager Pret-à-loger

Josien Kruizinga vroeg zich af hoe 

oudbouw energieneutraal kan 

worden gemaakt en betrok daar het 

project Prêt-à-loger [Home with a 

skin] bij, dat deze zomer op de Solar 

Decathlon is gepresenteerd. Hoe 

kunnen we het bekende rijtjeshuis 

duurzaam renoveren? Is het mo-

gelijk te komen tot een duurzame 

renovatiemethode?

Kim Liebregts

Country Director Benelux Tesla 

Motors

Kim Liebregts vertegenwoordigde 

het bedrijf Tesla dat elektrische 

auto’s maakt maar ook nieuwe  

opvattingen over mobiliteit koestert 

en daarmee een ‘game changer’ is.

naar aanleiding van het rijksproject: 

ontwikkel een intelligente en flexibele 

regelgeving.

Koeien met gouden horens 

Hugo Priemus, hoogleraar aan de tu 

Delft, sprak over de veranderingen die 

nodig zijn in de volkshuisvesting om in 

te spelen op de behoeften van deze tijd. 

Hij maakte van de gelegenheid gebruik 

om wat ‘koeien met gouden horens’ 

aan te pakken, zoals de energienotanul-

woning. Want wie is er toch op het idee 

gekomen om te beweren dat je een 

woning energieneutraal kunt maken 

met isolatiemateriaal en installaties?

“De invloed van het huis op het 

energieverbruik is heel klein”, aldus 

de hoogleraar. “Veel belangrijker is het 

gedrag van de gebruiker. En het klimaat 

buiten.” Priemus ziet dan ook meer in 

het opwekken van duurzame energie 

en in handige, goedkope monitoring-

systemen als Toon van Eneco, die 

de bewoner feedback geven op zijn 

woongedrag. “Bovendien moet je zor-

gen voor een relatie van de woning met 

e-bikes en elektrische auto’s. De domo-

tica wordt onderdeel van een smart 

grid. Hier ligt een geweldig gebied van 

innovaties.”

Een andere technische verandering 

aan de woning is die van fysiek tot 

ict-knooppunt. Aangezien we onze ict 

‘devices’ steeds meer op het lijf dragen, 

worden we steeds minder afhankelijk 

van tijd en plaats. De woning wordt zo 

tegelijkertijd een fysiek en virtueel  

centrum, ziet Priemus. “Naast het 

Nieuwe Werken ontstaat het Nieuwe 

Wonen.”

Ook Designmanager Josien Kruizinga 

van Prêt-à-loger had het over techniek 

in de leefomgeving. Prêt-à-loger is de 

verduurzaamde rijtjeswoning waarmee 

de tu Delft dit jaar de duurzaamheids-

prijs won op de Solar Decathlon. Een 

belangrijk uitgangspunt was dat je niet 

alleen energie moet besparen. Want 

wie gaat nou een lening voor dertig jaar 

nemen alleen om energie te besparen, 
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vroeg Kruizinga zich af. Je moet oplos-

singen bieden die comfort toevoegen.

Dat doet Prêt-à-loger door een kas 

aan de woning toe te voegen die extra 

ruimte creëert en een tussenklimaat  

introduceert. In de winter is het daar 

tien graden, in de herfst en lente  

twintig en in de zomer gaat hij helemaal 

open en vormt hij onderdeel van de 

tuin. “Voor mij staat er echter nog een 

heel belangrijke vraag open”, aldus 

Kruizinga, “namelijk hoe we dit gaan 

doen voor het beschikbare budget. Dat 

lukt tot nu toe namelijk nog niemand. 

Wanneer we gaan vernieuwen, proberen 

we dat negen van de tien keer te doen 

met bestaande producten. Daar pro-

beren we iets mee te kneden. Ik denk 

dat we meer moeten gaan kijken naar 

toekomstige wenselijkheid. Want als we 

weten waar we heen willen, kunnen we 

ons gaan afvragen hoe we daar kunnen 

komen.”

Kim Liebregts van Tesla Motors bracht 

een interessant onderwerp voor het 

voetlicht, namelijk de mogelijkheid om 

echt te vernieuwen, als je maar wilt. 

Tesla is het bedrijf van Elon Musk, een 

technische dromer en een ondernemer 

die de wereld sneller naar duurzaam 

transport willen brengen. Dat heeft 

hij gedaan door een auto te maken 

die mannen willen hebben: hij gaat 

namelijk van nul tot honderd kilometer 

In het derde blok debatteerden (v.l.n.r.) Hugo Priemus (tu Delft), 

Josien Kruizinga (Prêt-à-loger) en Kim Liebregts (Tesla) met elkaar.

Volgens Hugo Priemus heeft het gedrag van de gebruiker veel meer invloed 

op het energieverbruik dan de fysieke eigenschappen van een huis.
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per uur in drie seconden. Tesla werkt 

continu aan de verdere verduurzaming 

hiervan. En maakt de wagens ook 

steeds goedkoper.

Een beer op de weg is het rijden zelf. 

Want het publiek wil toch eigenlijk pas 

zo’n auto kopen als die overal kan  

worden opgeladen? Daarom bouwt 

Tesla aan een netwerk van super- 

chargers die alle Tesla-rijders hun leven 

lang gratis mogen gebruiken. Er staan 

er nu vier van in Nederland en honderd 

in Europa. In twintig minuten is je  

batterij halfvol. En je kunt vierhonderd 

kilometer rijden op een batterij. Vanaf 

2016 kan een Tesla-aanhanger gratis 

naar Istanbul of Moskou rijden. 
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Mark van Houten (Gyproc)

Harm Tilman (de Architect)


