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“We moeten van het mondiale weer terug naar het lokale, zodat we de problemen 
kunnen aanpakken die we gezamenlijk als de onze herkennen, met middelen die 

we kunnen beheersen en vanuit motieven die we allemaal voelen“

  Roger Scruton  
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Dankwoord

Op deze plaats wil ik graag iedereen bedanken die 
betrokken is geweest bij mijn afstudeerproject. Veel 
mensen zijn bereid geweest me te helpen. Of het nu ging 
over het verkrijgen van nieuwe inzichten in het functione-
ren van een woongemeenschap, of het leggen van de 
laatste hand aan de maquettes.

In de eerste plaats dank ik de ZZP'ers in het Volkskrantge-
bouw die ik heb mogen interviewen en in het bijzonder 
Thijs van Oostveen. De gesprekken gaven een boeiend 
beeld van het leven van een ZZP'er en leidden tot nieuwe 
inzichten in het vormgeven van Samen Spel.
Daarnaast wil ik de broeders van de Sint Willibrordsabdij 
bedanken voor de tijd die ik heb doorgebracht in hun 
klooster om zo het functioneren van hun gemeenschap 
en hun gastvrijheid te ervaren. 
Rob Ruijs en Daan Weyler van woongemeenschap De 
Papenhulst namen me mee in het interessante verhaal 
van hun woongemeenschap. Hier werd me onder 
andere duidelijk dat een gemeenschap baat heeft bij 
korte afstanden tussen de bewoners.
Peter Sturkenboom van STUTconsult heeft me onder 
andere op weg geholpen met standaard regelgeving 
omtrent woongemeenschappen. Daarnaast hebben ver-
schillende woongemeenschappen me hun reglementen 
toegestuurd ter inzage. Dank daarvoor. 
Ook wil ik de gemeente Amsterdam bedanken voor de 
gesprekken die zijn gevoerd over de lokale aanpak van 
leegstand, de structuurvisie 2040 en de toekomst van 
wonen en werken. 
Verder had ik nooit zoveel over hout geleerd als ik Rob 
Bossers niet had ontmoet. Bedankt ook voor de vele stuk-
ken hout die we mee mochten nemen.
Tenslotte wil ik mijn docenten Jeanne Dekkers, Maarten 
Willems en Jacob Voorthuis bedanken voor hun begelei-
ding en betrokkenheid.
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Introductie

De opdracht bij dit project is de transformatie van een leegstaand kantoor voor een 
woonwerkgemeenschap. 
Het ontwerpend onderzoek is daarbij gestoeld op de volgende vraag:

Wat is de rol van de architect bij de transformatie van leegstaande kantoren naar 
woonwerkgemeenschappen, als gevolg van een maatschappij waarin de aard van 
het werken verandert, waarbij duurzaamheid en zelfwerkzaamheid van belang zijn?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik drie verschillende 
thema's onderzocht met daarbij behorende vragen:

1. Veranderingen in de aard van het werken 
 
Welke verandering vindt momenteel plaats als het gaat om werken? 
 
Welke specifieke kenmerken heeft een ZZP'er? 

2. Bewustwording van onze plaats ten opzichte van onze omgeving 
 
Met wat voor middelen kan worden gerealiseerd dat een bewoner meer geeft 
om de plek waar hij leeft? 
 
Hoe kan zelfwerkzaamheid worden ingezet bij de transformatie van een kantoor? 

3. Gemeenschap en regels 
 
Hoe verhouden regels zich tot het functioneren van een gemeenschap? 
 
Aan welke criteria moet een gebouw voldoen wil het veranderingen in gezinsa-
menstelling van de gemeenschap op kunnen nemen?

De rol van de architect is het ontwerpen van een systeem dat functioneert als een 
kader waarbinnen de gemeenschap zelf aanpassingen kan doen. Dit systeem heet 
Samen Spel.

De thema's en de wijze waarop ik tot Samen Spel ben gekomen, zijn terug te vinden 
in dit boek. De werkwijze van Samen Spel en het proces van transformatie zijn terug 
te vinden in het Handboek.

< Schema 0.1
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We staan voor een grote opgave. Al jaren 
wordt er in de Nederlandse media veel 
aandacht besteed aan de leegstand 
van kantoren. Volgens cijfers uit augustus 
2012 staat circa 15,4% (bron: NVM) van 
de kantorenvoorraad in Nederland te 
huur of te koop. De vooruitzichten op ver-
betering zijn daarnaast ook niet positief. 
Een derde van deze panden vindt naar 
alle waarschijnlijkheid geen gebruiker 
meer. Structurele leegstand is een feit. 
Een extreem voorbeeld van de gevolgen 
van structurele leegstand kan men vin-
den in Detroit. Een stad die ooit floreerde 
door de auto-industrie. Momenteel staan 
er 70.000 percelen leeg op een inwoner-
tal van minder dan een miljoen mensen. 
Sommige bedrijventerreinen en woonwij-
ken staan zelfs al leeg sinds de oliecrisis 
van de jaren zeventig. Een voorbeeld 
van de gevolgen van deze structurele 
leegstand is te zien op de linkerpagina.
Uit onderzoek is vervolgens gebleken 
dat er een correlatie is tussen het aantal 
legen percelen in een gebied en de 
hoeveelheid delicten die er plaatsvin-
den. 

Samen Spel stelt zich ten doel een 
mogelijke ruimtelijke invulling te vinden 
voor de leegstand van kantoren in 
Nederland. Een invulling die voortkomt 
uit de actuele maatschappelijke ontwik-
kelingen. Het tracht sociaal ruimtelijke 
problemen technisch op te lossen. Iets 
waar ik als architect voor sta. Al onder-
zoekend wil ik tot ontwerpoplossingen 
komen voor de gebruiker en de wereld 
waarin hij leeft. Vervolgens wordt dit 
vertaald in een ruimtelijk ontwerp. De 
aanleidingen voor de ontwerpoplos-
singen zijn opgenomen in dit boek. In 
het andere boek, het handboek, vindt 
de ruimtelijke vertaling plaats. Aan de 
hand van een voorbeeld in Amsterdam 
schets ik het transformatieproces van 
een leegstaand kantoorpand tot een 
toekomstbestendig gebouw voor een 
woonwerkgemeenschap.

Om te onderzoeken wat de rol is van de 
architect in een maatschappij waar de 
leegstand van kantoren toeneemt, ben ik 
het onderzoek gestart met het uitdiepen 

van de problematiek omtrent leegstand. 
Een oorzaak ligt bij de veranderende 
aard van het werken. Door recente ont-
wikkelingen wat betreft communicatie 
en het uitwisselen van informatie, is de 
werker minder gebonden aan een kan-
tooromgeving. Het aantal Zelfstandigen 
Zonder Personeel, ZZP'ers, is stijgende. Er 
wordt steeds meer aan huis gewerkt en 
het modernistisch ideaal om wonen en 
werken te scheiden verdwijnt. De ZZP'er 
laat werktijd en vrije tijd met elkaar ver-
vloeien en bepaalt zijn eigen dagritme. 
De bedrijfsvorm zelf is eenzaam. Maar hij 
compenseert dit door samen te komen 
in ZZP-verzamelgebouwen. De voorde-
len van thuiswerken vallen daardoor 
weg. Een kleinschalige oplossing is het 
ontwikkelen van woonwerkgebouwen 
voor ZZP'ers. Een behapbare omgeving 
waar wonen en werken wel van elkaar is 
gescheiden.

Duurzaamheid is een tweede thema 
dat betrekking heeft op de rol van de 
architect bij Samen Spel. De hunkering 
van de maatschappij naar een klein-
schaligere structuur, laat een ander licht 
schijnen op deze problematiek. Door 
het probleem bottom-up te benade-
ren, kan een andere werkwijze worden 
gehanteerd bij het huisvesten van een 
gemeenschap. Bewustwording van onze 
plaats ten opzichte van onze omgeving 
is daarbij het doel. Engels conservatief 
filosoof Roger Scruton verteld in zijn boek 
Groene Filosofie dat worteling van een 
individu in de lokale gemeenschap, 
verantwoordelijkheidszin met zich mee 
voor de directe omgeving. Het gaat 
om hoeveel iemand geeft om de plek 
waar hij leeft. De architect kan dit in zijn 
ontwerp stimuleren door de toekomstige 
gebruikers zelf onderdeel te maken van 
het transformatieproces. Door samen 
energie te stoppen in de plek waar men 
leeft, bindt men zich aan de plek en aan 
elkaar. Ikea hanteert deze methode om 
klanten te binden aan het bedrijf en 
wordt bij dit thema nader toegelicht. 
Ook tijdens het gebruik van het gebouw 
blijft zelfwerkzaamheid van belang. In 
combinatie met een flexibel systeem kan 
de gemeenschap zelf wijzigingen aan-

< Afbeelding 0.2

Foto uit de serie ‘The 

ruins of Detroit’ door 

Yves Marchand en 

Romain Meffre



IntroductieSamen Spel  -  Aanleiding  15 14

brengen bij een veranderende samen-
stelling van de gemeenschap.

Tenslotte wordt er ingegaan op de rol die 
de architect heeft bij het ontwerpen voor 
een gemeenschap. Om dit uit te zoeken 
heb ik een bezoek gebracht aan twee 
verschillende gemeenschappen.
De eeste gemeenschap is de kloosterge-
meenschap van de Sint Willibrordsabdij 
te Doetinchem. Deze gemeenschaps-
vorm is in honderden jaren weinig veran-
der. Naast het leven van Christus, staat 
de regel van Benedictus centraal bij de 
broeders. Het boek bevat regels die het 
dagelijks functioneren van de gemeen-
schap grotendeels bepaald. Deze regels 
kunnen op verschillende manieren wor-
den geïnterpreteerd. Naast de Regel, is 
de hechtheid van belang voor het functi-
oneren van de gemeenschap. Men leeft 
dicht op elkaar, waardoor problemen 
snel worden uitgesproken en opgelost.
Dit is ook het geval bij woonwerkge-
meenschap 'De Papenhulst' in Den 
Bosch. Een gemeenschap die zich al 
vele jaren in stand houdt op basis van 
onderling vertrouwen. Ook zij hanteren 
regels. Regels die in de loop der tijd zijn 
ontstaan en door hen zelf zijn opge-
schreven. 
Deze twee aspecten zijn van belang voor 
de architect. Zijn bijdrage moet uitgaan 
van een hechte gemeenschap. Daar-
naast moet er ruimte zijn voor het opstel-
len van eigen regels door de gemeen-
schap. Men moet zich kunnen binden 
aan de bijdrage van de architect.

De bijdrage van de architect bepaalt 
de rol die hij op zich neemt bij de 
transformatie van een kantoor naar 
een woonwerkgemeenschap. Deze 
bijdrage is het leveren van een systeem 
dat gemeenschappelijk transformeren 
mogelijk maakt.
Dit systeem moet de ZZP'ers samenbren-
gen, plaatsbieden aan de handelingen 
die zij in het gebouw willen uitvoeren en 
het moet voorzien zijn van een scheiding 
tussen wonen en werken.
Daarnaast moet deze methode een 
kantorengebied transformeren naar een 
omgeving waar de gebruikers om geven. 

De gemeenschap moet daarom zelf 
onderdeel worden van het systeem en 
het zelf aan kunnen passen. De architect 
kan het ontwerpen, de bewoners dienen 
betrokken te worden bij de uitvoer en het 
regelen van het systeem. Tenslotte moet 
de opzet bijdragen aan een hechte 
gemeenschap.

Dit systeem is Samen Spel. 
Samen Spel gebruikt een spelbenade-
ring om de rol van de architect en de rol 
van de gemeenschap bij het transforma-
tieproces te kunnen duiden. Het bestaat 
uit vier basisonderdelen:

•	 de spelelementen
•	 het spelbord
•	 de spelregels
•	 de speltaktiek

De spelelementen staan bij Samen 
Spel voor ruimtelijke modules die de 
gebruikers zelf kunnen plaatsen in het 
gebouw. De gemeenschap kan deze 
elementen ook zelf in elkaar zetten. Het 
kan een wand zijn, of een module met 
een slaapkamer.
Deze elementen kunnen echter niet 
overal in het gebouw door de gemeen-
schap worden geplaatst. De architect 
kan zijn expertise opleggen in het 
spelbord. Dit zijn de veranderingen die 
worden aangebracht aan het kantoor, 
voor de gemeenschap met de spelele-
menten aan de slag gaat. Veelal moeten 
de spelelementen aan het spelbord 
worden gekoppeld, wil men ook tot een 
fysieke scheiding van ruimten komen. 
Zo heeft de architect ook invloed op de 
indeling van de ruimten.
Dat heeft hij overigens ook door de 
spelregels. Dit zijn geschreven regels die 
bepalen op welke wijze de spelelemen-
ten op het spelbord dienen te worden 
geplaatst. Door zo weinig mogelijk 
spelregels te schrijven, krijgt de gemeen-
schap meer ruimte voor zijn eigen regels 
omtrent de plaatsing van de elementen. 
Hoe men de elementen daadwerkelijk 
plaatst en ze in de toekomst zal wijzigen, 
is de speltaktiek die ze toepassen.
Het proces van Samen Spel komt con-
creter tot uitdrukking in het Handboek.

< Afbeelding 0.4
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1

Problematiek en 
vernieuwd werken

Als architect, tracht ik een leegstaand 
kantoor een nieuwe bestemming te 
geven in samenhang met de algemene 
leegstandsproblematiek. Waarom staan 
er zoveel kantoren leeg? Aangezien dit 
vooral een probleem is van financiële 
aard, is dit het startpunt van het project.
Volgens cijfers uit augustus 2012 staat 
circa 15,4% (bron: NVM) van de kantoren-
voorraad in Nederland te huur of te koop. 
Dit is bijna 8 miljoen vierkante meter. Veel 
panden staan leeg omdat de markt is 
verstoord. Door het bijbouwen van nieuwe 
kantoren overstijgt het aanbod de vraag. 
Vanwege meerdere ontwikkelingen daalt 
de vraag naar kantoorruimte. Een van 
deze ontwikkelingen is de verandering in 
het werken. Het werken hoeft tegenwoor-
dig niet meer plaats te vinden in een kan-
tooromgeving. Het kan ook gewoon thuis. 
Informatie is namelijk overal beschikbaar 
en communicatie is ook veel eenvoudiger 
geworden. De scheiding tussen woonge-
bieden en werkgebieden hoeft daarom 
niet meer zo hard te zijn. Wat dat betreft 
lijkt er een einde te komen aan dit uit het 
modernistisch gedachtegoed overgeno-
men principe. Gebieden worden weer 
multifunctioneel en voorzien in alles. We 
hunkeren naar kleinschaligheid in plaats 
van grootschaligheid.
Een exponent van deze trend, is de 
zelfstandige zonder personeel, de ZZP'er. 
Iemand die vaak niet gebonden is aan 
een bepaalde werklocatie. Toch is er ook 
behoefte aan fysiek contact.  
Een invulling voortkomend uit de 
genoemde ontwikkelingen kan in de 
vorm van een ZZP-verzamelgebouw waar 
wordt gewerkt, maar waarin ook wordt 
gewoond.

een financieel probleem

Het overschot aan kantoren is enorm. 
Voor het overgrote deel is dit een financi-
ele aangelegenheid. De kantorenmarkt 
is namelijk verstoord. De waarde van de 
kantoren komt niet meer overeen met de 
vraag naar deze panden. De eigenaren 
van dit vastgoed zullen deze waarde dus 
moeten verlagen, oftewel afwaarderen. 
Samen met de beleggers zal men dit 
verlies aan kapitaal moeten accepteren. 
Ronald Gerritse, bestuursvoorzitter van 
de Autoriteit Financiële Markten, gaf in 
een interview met NRC Handelsblad aan 
dat de kantorenmarkt in Nederland de 
komende jaren ongeveer 7 miljard euro 
aan verlies zal moeten nemen. Anders is 
transformatie op voorhand heel lastig. Er 
is geen perspectief, geen alternatief.

Maar hoe komt het dat vraag en aan-
bod in de kantorenmarkt momenteel 
zover uit elkaar liggen en men zoveel 
moet afwaarderen?
De belangrijkste oorzaak ligt in de eind-
jaren tachtig en beginjaren negentig. 
Onbegrensde kredietmogelijkheden, 
een lage rente en kapitaal in overvloed 
leidden er toen toe dat er enorm veel 
kantoren zijn bijgebouwd. Veelal werden 
deze gebouwd in de vorm van groot-
schalige kantoorparken aan de randen 
van de steden. Iedereen profiteerde mee. 
Gemeenten wilden grond afzetten en 
ontwikkelaars ontwikkelen, beleggers 
waren op zoek naar goede projecten 
om in te beleggen, architecten wilden 
ontwerpen, aannemers bouwen en 
gebruikers wensten op te schuiven naar 
kwalitatief betere kantoren.

< Afbeelding 1.1 
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Maar ook nu nog gaat het bouwen 
van kantoren door en wordt er van 
het bijbouwen van nieuwe kantoren 
geprofiteerd. De VPRO-serie ‘De Slag om 
Nederland’ laat in een aantal afleverin-
gen zien hoe bijvoorbeeld de partners 
van accountants- en adviesorganisatie 
KPMG door het bouwen van nieuwe 
kantoren nog een flinke extra winst kun-
nen opstrijken. Na het voltooien van de 
nieuwbouw wordt het oude lege kantoor 
zonder nieuwe gebruiker achtergelaten. 
Iets dat opgelost zou kunnen worden 
door strengere maatregelen van de 
overheid.
Wat rest is een erg groot kantorenpark 
in een periode die wordt gedomineerd 
door een economische crisis. Elke dag 
worden we er weer door de media mee 
geconfronteerd. Zo zijn er meldingen 
van massa-ontslagen van bedrijven die 
inkrimpen en van faillisementen. Een 
gevolg daarvan is: toename van leeg-
staande panden. Dit lijkt op conjunctu-
rele leegstand.
Toch denk ik dat er nog een structurele 
oorzaak is die door de recessie wordt 
vertroebeld. De vraag naar kantoorruim-
ten daalt namelijk ook doordat de vraag 
naar de kantoortypologie, zoals wij deze 
kennen daalt. Het werken verandert. Dit 
is, behalve een maatschappelijk aspect, 
ook een ruimtelijk aspect waar de 
architect op kan inspelen. De architect 
kan deze panden aanpakken voor 
hergebruik: het transformeren naar een 
nieuwe manier van werken.

Vernieuwd werken

De manier waarop we werken en in ons 
onderhoud kunnen voorzien verandert. 
De laatste decennia loopt dit evenwijdig 
aan de ontwikkeling van de kennis-
economie. Deze ontwikkeling wordt 
gekenmerkt door twee aspecten; de 
revolutie in de digitale communicatie 
enerzijds, en de interactie en uitwisseling 
van ideeën anderzijds.

Door de ontwikkeling van de communi-
catietechnologie, met als belangrijkste 
exponent het internet, is de werker 

steeds minder afhankelijk van een vaste 
werkplek. Dit geldt natuurlijk vooral voor 
de dienstensector. Als je alles "uit de 
lucht" kunt halen, doe je dat het liefst op 
een prettige, leuke en dynamische plek.  
Of dit nu in het centrum van de stad is, 
of gewoon thuis. Uiteindelijk zou de snelle 
ontwikkeling van de draadloze commu-
nicatie er zelfs voor kunnen zorgen dat 
de kantoortypologie geheel overbodig 
wordt.
Een ander gevolg van de ontwikkeling 
van de kenniseconomie is het gemak 
waarmee kennis wereldwijd wordt 
verspreid en vergaard. Deze uitwisseling 
van ideeën is tegenwoordig zelfs vaak 
vrij. Goede voorbeelden hiervan zijn de 
opkomst van open source en open inno-
vatie. Door middel van fysieke interactie, 
face-to-face contact, kan deze uitwisseling 
verder worden versterkt.

Deze ontwikkelingen resulteren uiteinde-
lijk in schaalverkleining en vervloeiing 
van werktijd en vrije tijd. Dit leidt weer tot 
vervlechting van werkplek en ontspan-
plek. Aan het modernistisch ideaal om 
wonen en werken te scheiden lijkt een 
einde te komen.
Waar vroeger belang werd gehecht aan 
ruimte, zichtlocaties, en de bereikbaar-
heid met de auto, gaat het nu steeds 
meer om aspecten als agglomeratie-
voordelen, mogelijkheden tot face to 
face-contact en functiemenging. 
Voor de gemeente Amsterdam was dit 
een rede om in de Structuurvisie Amster-
dam 2040 de bestemming van veel 
werkgebieden te wijzigen naar woon-
werkgebieden. Zo komt er in Amsterdam 
steeds meer een einde aan de door het 
modernisme ingegeven stadsstructuur, 
zoals die in 1965 werd gepresenteerd 
en op de linkerpagina is afgebeeld. De 
paarse en rode gebieden op deze kaart 
zullen in de nabije toekomst steeds meer 
mengen.

Bij de ZZP'er zal de werktijd en vrije tijd 
vervloeien. Er wordt dan ook steeds 
meer gekozen voor deze werkvorm. Als 
Zelfstandige Zonder Personeel ben je 
vrij om te kiezen hoe je je werktijd en je 
vrije tijd afstemt. Men kan dit bij deze 

< Afbeelding 1.2

Structuurplan 

Amsterdam 1965, 

Zuidoost

In dit structuurplan 

is te zien hoe de 

gemeente toen nog 

de scheiding tussen 

wonen (rood) en 

werken (paars) voor 

ogen had voor de 

te bouwen stads-

uitbreidingen. Dit 

modernistisch ide-

aal is bijvoorbeeld 

bij de Bijlmermeer 

uitgevoerd. Het 

naastgelegen kan-

torenpark Amstel III 

kampt nu met één 

van de hoogste 

leegstandscijfers. 

De gemeente wil de 

sociale leegte daar 

nu tegengaan door 

werken en wonen 

weer samen te 

brengen. 

^ PlanAmsterdam 

januari 2012  

Kantorenleegstand 

Om erachter te 

komen hoe werken 

zich ontwikkelt 

en wat dat kan 

betekenen voor 

de leegstaande 

kantoren, ben 

ik in gesprek 

gegaan met Koos 

van Zanen. Hij is 

hoofdplanoloog 

bij de gemeente 

Amsterdam, 

hoofdredacteur 

van Structuurvisie 

Amsterdam 2040 

en schrijver voor de 

PlanAmsterdam.

^ Projectontwikkelaar 

Rudy Stroink:  

“Het kantoor is een 

klassiek model, we 

gaan naar modern 

werken”

AmsterdamPLAN
Empty Offices Transformation for new functions   with English captions and summary

01 | 2012

Kantorenleegstand  
Transformeren naar nieuwe 
bestemmingen

16 2004 

Gezocht: onderdak Leegstand in een 
veranderende economie

Matchen vraag en aanbod Kantoren-
strategie schetst kaders 

Aanpak Amstel III Van werkgebied 
naar levendige stadswijk

6

Er is bovendien een breed besef dat (het kantorendeel van) Amstel III 
in het huidige economische tij niet vanzelf weer zal opbloeien met als 
mogelijke risicovolle gevolgen: een verdere toename van de leegstand, 
een verlies aan arbeidsplaatsen, een negatief imago, een negatieve 
uitstraling op de omliggende gebieden, een inefficiënt gebruik van gedane 
investeringen in de omliggende infrastructuur en een negatief effect op de 
erfpachtinkomsten tweede tijdvak. 

Dit strategiebesluit is opgesteld vanuit het doel om de toenemende 
leegstand te keren, het gebied zijn waarde voor de werkgelegenheid te 
laten behouden en tegelijkertijd nieuwe functies aan het gebied toe te 
voegen. Amstel III van monofunctioneel zorgenkind naar een inspirerend 
multifunctioneel gebied met wonen.

Dit strategiebesluit richt zich op de opgave voor de komende 10 jaar, 
als eerste stap op weg naar het multifunctionele gebied, zoals dat in de 
structuurvisie is opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt een geleidelijke 
transformatie.  

1.1 Geschiedenis

Figuur 2: Structuurplan Amsterdam 1965 

Amstel III is onderdeel van de stadsuitbreiding in de Bijlmermeer. In het 
gemeentelijk structuurplan van de jaren ’60 is de polder van de gemeente 
Weesperkarspel aangewezen als uitbreidingsgebied voor woningbouw en 
wordt het deel ten westen van het spoor aangewezen als uitbreidingslocatie 
voor bedrijven. Vervolgens is de polder opgespoten en vanaf eind jaren 
’70 bebouwd. Het gebied kent oorspronkelijk een zeer pragmatische opzet 
met een circa 300 meter brede kantorenzone langs de spoorlijn en een 900 
meter brede bedrijvenstrook tussen de kantorenzone en de A2. In de loop 
der jaren is de kantorenzone uitgebreid en de bedrijvenstrook verkleind, 
waardoor er uiteindelijk twee gelijkwaardige stroken van circa 600 meter 
breed zijn ontstaan. 
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bedrijfsvorm in een eigen ritme en onder 
eigen regie doen. Je hebt zelf de vrijheid 
om te kiezen wanneer je werkt en wan-
neer je ontspant. Ook kun je zelf de plek 
kiezen waar je deze dingen doet. Zolang 
je zelf internet hebt, ben je onafhankelijk. 
De combinatie van wonen en werken is 
dan ideaal.

De plek waar een ZZP’er meestal start, 
is waar hij ook de meeste vrije tijd 
doorbrengt; zijn woning. Je hebt geen 
reistijd tussen ontstpanningsplek en 
werkplek en alles wat je bezit heb je bij 
de hand. Toch is het een plek die een 
aantal belangrijke nadelen herbergt als 
werkplek voor een ZZP’er.
Een eeste nadeel is het ontvangen 
van klanten. Wanneer een ruimte wordt 
gecombineerd als vrijetijdsplek en als 
werkplek, is deze vaak niet ingericht om 
klanten professioneel te kunnen ontvan-
gen. Je moet eerst een kleine metamor-
fose bewerkstelligen.
Ook is er minder sprake van face-to-
face contact met anderen in dezelfde 
beroepsgroep. Dit is in je woning alleen 
mogelijk met diegenen met wie je de 
woning deelt of met mensen die op 
bezoek komen. Ideeënuitwisseling vindt 
zo minder makkelijk plaats, evenals de 
mogelijkheid tot netwerken.

Deze nadelen hebben ertoe geleid dat 
de populatiteit van ZZP-verzamelge-
bouwen steeds meer toeneemt. Deze 
gebouwen voorzien in een werk- én 
ontmoetingsplek.
Deze gebouwen verschillen over het 
algemeen echter veel van elkaar. Dat 
zit hem naast het uiterlijk, vooral in de 
tijdelijkheid van de te huren werkplek. 
Een voorbeeld waarbij een gesloten 
ruimte voor onbepaalde tijd kan worden 
gehuurd met een huurcontract, is het 
Volkskrantgebouw. Dit ZZP-verzamelge-
bouw met de ZZP’ers die er werken wordt 
in hoofdstuk drie uitvoeriger besproken. 
Naast de formule van het Volkskrantge-
bouw, zijn er andere formules met flex-
plekken. Hier betaalt men juist meestal 
per uur voor een werkplek. Of soms zelfs 
helemaal niets. Een voorbeeld daarvan 
is de formule van Seats2Meet. Een bedrijf 

dat tegenwoordig vestigingen over heel 
Nederland heeft. Hun ideaal: ‘we are 
trying to connect the virtual and the real 
and create, in that way, a so called Third 
Space.’ Een ideaal dat leidt tot meer 
face-to-face contact voor de gebruikers.
Daarnaast beschikken deze gebouwen 
ook over de beschikbare kennis op een 
bepaalde plek. In het Volkskrantgebouw 
werden verschillende beroepsgroepen 
min of meer per verdieping geclus-
terd. Seats2Meet vraagt naar iemands 
kennisgebieden bij het huren van een 
werkplek. Zo weet een huurder op welke 
locatie wat te halen valt.

Deze plekken hebben echter niet de 
voordelen van de werkplek aan huis: 
het niet hoeven reizen en de nabijheid 
van je woning en alles wat daarbij komt 
kijken.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk om 
de genoemde voordelen van een ZZP-
verzamelgebouw te combineren met 
deze voordelen van een werkplek aan 
huis. Een woonfunctie met een geschei-
den werkplek die is geplaatst in een 
omgeving waar interactie en uitwisseling 
van ideeën wordt gefaciliteerd.

Ik zie in het aanbod van leegstaande 
panden een kans om deze te transfor-
meren naar een nieuwe manier van 
wonen én werken. Als ZZP’er gemeen-
schappelijk wonen en werken in één 
gebouw. Gemeenschappelijk wonen 
met mensen die daarvoor kiezen en 
gemeenschappelijk werken met verschil-
lende beroepen die elkaar kunnen 
ondersteunen. 
Een platform waar men elkaar kan ont-
moeten, kan als startpunt fungeren.
Uiteindelijk ontstaat er een gebouw met 
de identiteit van de ZZP'ers die er leven. 
Een identiteit die anderen aantrekt om 
te participeren. Zo kan de interactie en 
het verder uitwisselen van kennis worden 
uitgebreid.

< Afbeelding 1.3 

t/m 1.5

Haka-gebouw,  

Rotterdam, getrans-

formeerd door 

Doepel Strijkers

Voorbeeld van 

een modern 

werkgebouw. 

Een gebouw met 

flexplekken voor 

bijvoorbeeld ZZP'ers 

in combinatie met 

verschillende ont-

moetingsplekken.

Voor de realisatie 

van het interieur 

zijn materiaal-kring-

lopen op gebied 

en stadsschaal 

verkend.

Foto's:

Ralph Kämena
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Het individu

Zoals in het vorige hoofdstuk is behan-
deld, leidt de ontwikkeling van de 
kenniseconomie tot schaalverkleining 
en vervloeiing van werktijd en vrije tijd. 
De Zelfstandige Zonder Personeel is 
daardoor bezig met een opmars. Hij 
vormt de doelgroep van Samen Spel. Als 
zelfstandige is hij een individu. Toch wil 
de ZZP'er vaak samen zijn voor de uitwis-
seling van ideeën en de mogelijkheid tot 
netwerken.
Maar wie is die ZZP'er verder en zijn er 
uitgangspunten voor een architect om 
tot een ontwerp te komen voor deze 
doelgroep?
Om daar achter te komen, heb ik 
interviews gehouden met verschil-
lende ZZP'ers in het Volkskrantgebouw 
te Amsterdam. Om de verschillende 
aspecten van deze werkvorm te belich-
ten, zijn er in de gesprekken steeds een 
aantal terugkerende thema's aan bod 
gekomen.

Een thema ter introductie: waarom 
maakt men de keuze om zelfstandig 
te gaan werken. Dit blijkt een bewuste 
keuze te zijn en niet ingegeven door de 
economische crisis. 
Een ander thema betreft het ritme van 
de dag en de rol van de aspecten 
wonen, werken en ontspannen. Hieruit is 
direct op te maken waarom men ervoor 
kiest om ZZP'er te zijn; de vrijheid. De 
ZZP'er bepaalt zijn eigen tijden van werk 
en ontspanning. Hij bepaalt zijn eigen 
ritme en behoudt zo controle over zijn 
eigen leven. 

Wat daarentegen kan worden ervaren 
als een nadeel, is de eenzaamheid die 
in deze werkvorm schuilt. In principe sta 
je er als zelfstandige alleen voor. Dat kan 
gelden in fysieke zin in je kantoorruimte, 
maar ook bijvoorbeeld wat betreft de 
sociale zekerheid. Een gemeenschaps-
vorm kan daarvoor een oplossing zijn. In 
hoofdstuk vijf, De Gemeenschap, wordt 
daar dieper op ingegaan. 
Verder is de wijze waarop een gebouw 
kan bijdragen aan het optimaal func-
tioneren van de ZZP'ers besproken. Het 
functioneren voor zichzelf en in relatie 
tot de ander. Enkele conclusies zijn: dat 
er vraag is naar verschillende soorten 
werkplekken, dat woon- en werkruimte 
gescheiden moeten worden, er een plek 
moet zijn om klanten te ontvangen, dat 
het verstandig is om bedrijfjes te huisves-
ten die elkaar ondersteunen, dat er een 
proefperiode voor nieuwe huurders moet 
zijn en dat er aandacht moet worden 
geschonken aan de veiligheid van het 
gebouw.

Vervolgens ben ik gaan kijken hoe een 
dag van dit individu eruit kan zien in 
zo een gebouw. Dit deed ik door het 
opstellen van verschillende dagelijkse 
scenario's bestaande uit handelingen 
en de relaties tussen deze handelingen. 
Door deze grafisch weer te geven, ont-
staan er beelden die ruimtelijk vertaald 
kunnen worden. De benadering is vanuit 
het handelen. Uiteindelijk geeft het meer 
grip op het ruimtelijk programma van het 
gebouw, gezien vanuit het individu.

< Afbeelding 2.1

Foto in de lift van 

het Volkskrantge-

bouw

^ Het toenemende 

aantal broodfond-

sen voor ZZP'ers in 

Nederland is een 

aanwijzing dat 

ZZP'ers zich steeds 

meer samen groe-

peren op lokaal 

niveau. In dit geval 

om zichzelf te verze-

keren voor arbeids-

ongeschiktheid. 

Het werkt op basis 

van vertrouwen. 

Illustratie:  

Peter van Hugten

Zzp’er en ziek? Broodfondshelpt
Zzp’ers kunnen zich
goed verzekeren
tegenmalheur in
een ‘broodfonds’.
En het is nog solidair
ook.
DoorWilco Dekker

O
ntwaakt verworpenen
der aarde! Zzp’ers, de
zelfstandigen zonder
personeel, werken zich
vaak uit de naad. Ze vin-

gen de klappen van de crisis op,
waardoor veel werknemers hun
baan konden behouden. Maar als ze
zich willen verzekeren tegen ar-
beidsongeschiktheid, komen ze
vaak bedrogen uit. Zo’n verzekering
is (te) duur en blijkt geregeld net
niet het geval te dekken van de zelf-
standige die arbeidsongeschikt is
geworden, bleek onlangs uit onder-
zoek van de financiële toezichthou-
der AFM.
Dat probleemwas de vereniging

Solidair al eerder opgevallen. Vol-
gens deze club, die strijdt voor een
duurzame ‘samenwerkingsecono-
mie’, is niet alleen het gebrek aan
transparantie een probleem van de
aov’s (arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen). Verzekerden hebben bij-
voorbeeld ook geen inspraak over
waarin hun premies worden belegd.
Solidair ging dus op zoek naar een

alternatief, zodat zelfstandigen niet
in de armen van een verzekeraar
worden gedreven. Zo ontstond het
idee van een fonds: zzp’ers vereni-
gen zich in een groep die elkaar fi-
nancieel helpt bij (langdurige) ziek-
te van een van hen. Een ‘brood-
fonds’, zo genoemd omdat het gaat
om een voorziening om in de basis-
behoeften te voorzien, zegt Biba
Schoenmaker van de Broodfonds-
makers, die groepen helpt zo’n
fonds te beginnen.

Charme van de eenvoud
Het idee heeft de charme van de
eenvoud. Iedereen stort maande-
lijks een bedrag en als een deelne-
mer ziek wordt, krijgt hij of zij
maandelijks een bedrag om in het
levensonderhoud te voorzien. Zo
kan het bedrijf blijven draaien.
Omuit te zoeken of het in de prak-

Illustratie Peter van Hugten

Een zzp’er gaat
niet plat als hij
een koutje heeft

tijk werkte, begon zes jaar geleden
het broodfonds Solidair, met twintig
zzp’ers. Inmiddels zijn dat er veer-
tig, ook al staptenmensen tussen-
tijds uit omdat ze in loondienst gin-
gen werken. Maar het concept bleek
te werken, waardoor de initiatiefne-
mers het aandurfden naar buiten te
treden zodat ermeer broodfondsen
kunnen komen.
Hoe werkt het? Iedere deelnemer

opent een eigen Broodfondsreke-
ning, waarop hij of zij maandelijks
een bedrag stort, naast een eenmali-
ge inleg van 350 euro. Wanneer ie-
mands inkomenwegvalt door ziekte
of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij
van de andere deelnemersmaande-
lijks een schenking. Dit vanwege de

fiscale regels: burgersmogen tot
2.000 euro per jaar belastingvrij
schenken.
De deelnemers kiezen bij aanvang

de hoogte van de schenking. Die is
gerelateerd aan de winst van de be-
drijven en het inkomen dat de deel-
nemersmaandelijks nodig hebben.
Bij Solidair gaat het om 33 euro, 45
euro of 67,50 euro permaand (exclu-
sief 10 euro administratiekosten).
Dat is bij ziekte goed voor respectie-
velijk 750, 1.000 of 1.500 euromaan-
delijkse steun. Meer kan ook: 90 eu-
ro permaand bijvoorbeeld, voor een
schenking van 2.000 euro per
maand.
Maar dan heb je ook wat aan je

vrienden. Twee weken na het begin

van de ziekte beginnen ze je geld te
schenken, naast wellicht aandacht
en steun, omdat ze weten dat je ziek
bent. Je geld wordt niet in duistere
zaken belegd, en het blijft ook nog
eens van jou. Jemag je eigen saldo
weermeenemen als je uit het
Broodfonds stapt, bijvoorbeeld bij
een vaste baan. Bij een gewone ver-
zekering ben je de premie-inleg bij
beëindiging kwijt.
Er zijn wel beperkingen. Zo zijn

minimaal twintig deelnemers no-
dig, en kunnenmaximaal vijftig
mensenmeedoen. Zemoeten ook
minimaal een jaar een eigen bedrijf
hebben, ondermeer omwinst en in-
komen te kunnen schatten.
De deelnemersmoeten elkaar bo-

vendien kennen. Een Broodfonds is
namelijk gebouwdop vertrouwen:
de anderenmoeten ervan op aan
kunnen dat iemand ook echt niet
kanwerken als hij zich ziekmeldt.
Andersmoet er een controlerend
arts worden langsgestuurd en begint
het al op een gewone verzekering te
lijken. Niet dat het erg nodig is. Vol-
gens Biba Schoenmaker van de
Broodfondsmakersmelden zich ge-
middeld jaarlijksmaar een of twee
deelnemers ziek. Zzp’ers werken eer-
der te lang door bij ziekte, dan dat ze
met een koutje plat gaan. En er is na-
tuurlijk de sociale controle.

Geen inkomensgarantie
Een Broodfonds biedt geen inko-
mensgarantie tot het pensioen, zo-
als veel andere, traditionele aov’s
dat wel doen. Het fonds biedt bij
ziekte vanaf twee weken tot aan
twee jaar een soort basisinkomen
om in het levensonderhoud te voor-
zien en het bedrijf draaiende te
houden. Als de ziekte twee jaar aan-
houdt en er al die tijd geen opdrach-
ten voor de klantenkring zijn uitge-
voerd, is de vraag reëel of het bedrijf
in stand kan blijven, legt Schoenma-
ker uit. Na de twee jaar kunnen
zzp’ers in de bijstand. Sommige
Broodfondsleden hebben toch een
aov genomen,maar dan eentje die
na twee jaar ziekte uit gaat keren.
Hoe dan ook: naast Solidair begon

drie weken geleden het broodfonds
Tollentijn, met 21 deelnemers uit
Utrecht en omstreken. Er zijn diver-
se fondsen in oprichting. Nog een
tip van Schoenmaker: begin niet
met te veel mensen, maar zoek er
gegadigden bij als het eenmaal
loopt. En houd de activiteiten be-
perkt.
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De ZZP’ers van het 
Volkskrantgebouw

De keuze om de interviews met de 
doelgroep te houden in het Volkskrant-
gebouw, komt niet alleen doordat het 
gebouw zelf een voormalig kantoor is. 
Ook het proces is een aanleiding. Het 
interessante aan deze casus is dat bij 
het Volkskrantgebouw, de ZZP'ers zelf zijn 
meegenomen in het proces om van het 
leegstaande kantoor een ZZP-verzamel-
gebouw te maken. Dit proces kwam ook 
aan de orde in de gesprekken tussen mij 
en de huurders van het eerste uur. 

De keuze die men destijds maakte om 
ZZP'er te worden, was nagenoeg altijd 
een bewuste keuze. Het is kiezen voor 
een manier van werken waarbij je meer 
controle hebt over je eigen leven. Je 
neemt het heft in eigen handen. 
Ook lijkt men als ZZP'er ervoor te kiezen 
om, zoals architect Thijs van Oostveen 
het verwoordde,"te leven om te werken 
in plaats van te werken om te leven". 
Men kan namelijk zelf invulling geven 
aan de wijze waarop het werk wordt uit-
gevoerd en daarbij ontspanning en werk 
nog meer met elkaar laten vervloeien. 
Het hebben van een bepaald dagelijks 
ritme is daarbij heel persoonlijk. Of dit nu 
een vast ritme is, of juist aritmisch. 

De in het vorige hoofdstuk genoemde 
interactie bij het vernieuwde werken, 
werd bij de transformatie van het Volks-
krantgebouw tot ZZP-verzamelgebouw 
integraal meegenomen. Men meldde 
zich niet als individu om een ruimte te 
huren, maar als een cluster van bedrijfjes 
met de vraag een bepaalde verdieping 
te kunnen huren. In het begin werd er 
dan ook veel samen gedaan. Dat is nu 
echter grotendeels verdwenen. Geluids-
ontwerper Jesse Koolhaas: "Iedereen 
betaalt nu z'n huur, en that's it".
De interactie moet ook niet worden 
opgelegd, maar natuurlijk aanvoelen. 
Iets dat door de combinatie met een 
woonvorm al meer zal gebeuren. Bewo-
ners moeten dan wel bewust kiezen voor 
het gebouw. Bij snel 'komen en gaan' 
van ZZP'ers verdwijnt het gemeenschaps-

gevoel. Een oplossing zou houden zijn 
dat een nieuwe huurder start met een 
proefperiode. Deze interactie is ook van 
belang om de eenzaamheid van het 
zelfstandig zijn tegen te gaan. 
Een fijne ontmoetingsplek kan een 
bijdrage leveren aan interactie. In geval 
van het Volkskrantgebouw, wordt Club 
Canvas op de bovenste verdieping van 
het gebouw vaak genoemd. Dit is een 
goede plek om te netwerken, wat voor 
de zelfstandige over het algemeen erg 
belangrijk is.
Ook het bij elkaar plaatsen van bedrijfjes 
die elkaar aanvullen, zonder wegcon-
curreren, kan een positieve uitwerking 
hebben op de interactie tussen de 
bedrijfjes onderling. Het geeft het 
gebouw ook meteen een identiteit. Het 
fysieke gebouw wordt gerelateerd aan 
een bepaalde beroepsgroep.

Wat betreft de plek om de werkzaamhe-
den uit te voeren is men in het Volkskrant-
gebouw eensgezind; thuiswerken is niet 
prettig. Een logisch antwoord van ZZP'ers 
die zelf een ruimte in een ZZP-verzamel-
gebouw huren. Over het algemeen komt 
dit voort uit dezelfde redenen als die 
in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. 
Thuis is er gebrek aan face-to-face con-
tact en moet men klanten ontvangen 
in de woning. Daarnaast wordt het als 
prettig ervaren om, door de vrijheid in je 
dagritme, de tijd van werken en de tijd 
van ontspannen op verschillende plek-
ken te kunnen scheiden. Het aanbren-
gen van een harde scheiding tussen 
wonen en werken in het te transformeren 
gebouw lijkt dus een voorwaarde voor 
de architect.

Voor het werkgedeelte in het gebouw, 
is het belangrijk dat er verschillende 
soorten werkplekken worden aangebo-
den. De één wil een afgesloten werkplek, 
de ander een gezamenlijke werkplek of 
een open werkvloer. Ook zijn er ZZP'ers 
die toch liever thuiswerken. Het gebouw 
zou deze verschillende werkplekken aan 
kunnen aanbieden. Er kan dan gedacht 
worden aan een financieel systeem 
waarbij wordt betaald voor de werk-
ruimte die men gebruikt. 

< Afbeelding 2.2

De vijf ZZP'ers 

die ik in het 

Volkskrantgebouw 

heb geïnterviewd: 

Nafiss Nia, Thijs van 

Oostveen, Hajo de 

Reijger, Marjolein 

van der Wal en 

Jesse Koolhaas.

Thijs van Oostveen
Architect

“Het is goed om bedrijfjes te  
huisvesten die elkaar aanvullen, 

maar elkaar niet wegconcurreren”

Nafiss Nia
Dichter, filmmaker, vertaler 
en journalist

“Het is fijn om niet thuis te 
hoeven werken op een  

werkkamer”

Hajo de Reijger
Illustrator en cartoonist

“ZZP’er zijn is een eenzaam  
beroep, je hebt alleen contact 

met klanten”

Jesse Koolhaas
Muziek- en geluidsontwerper

“Mogelijkheden om te netwerken 
zijn voor een ZZP’er heel  

belangrijk”

Marjolein van der Wal
Beeldende kunst en vormgeving

“Het is fijn dat je als ZZP’er zelf 
je tijd in kan delen”

^ Het Volkskrantge-

bouw, Wibautstraat 

150 te Amsterdam
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Verder werd gesteld dat de eisen aan de 
werkplek kunnen veranderen in de loop 
der tijd. Flexibiliteit op de werkvloer is dus 
ook een voorwaarde voor de architect. 
Daarnaast wil men nog een fijne plek 
om klanten te ontvangen. Vaak gebeurt 
dit niet op de eigen werkplek, maar in 
een algemene ontmoetingsruimte. 

Voor het woongedeelte vroeg ik me af of 
er daarbij ook een plaats kan zijn voor 
kinderen. De conclusie was dat dit juist 
goed kan gaan doordat je de kinderop-
vang gezamenlijk kunt oplossen in een 
woonwerkgemeenschap.
Verder is het belangrijk dat er ook een 
eigen plek is. Een plek waar je jezelf 
terug kunt trekken.
Ook moet het gebouw of de directe 
omgeving kunnen voorzien in ontspan-
ning. Ontspanning om jezelf te kunnen 
opladen voor de volgende werkzaamhe-
den om in balans te blijven.

Tenslotte is de veiligheid in het gebouw 
een punt van aandacht. In het Volks-
krantgebouw is in de loop der tijd een 
aantal keer ingebroken waardoor er 
steeds meer sloten op de deuren ver-
schijnen. Wanneer een heldere schei-
ding in openbaar en privé wordt aange-
bracht, kan worden voorkomen dat er op 
iedere deur een goed slot moet.

scenario Denken

Om meer grip te krijgen op de ruimtelijke 
eisen van de ZZP'er, heb ik een aantal 
scenario's opgesteld. Deze scenario's 
kunnen natuurlijk zeer uiteenlopen door 
de vrijheid die de ZZP'er geniet vanuit 
zijn werkvorm. Bij het opstellen merk je 
echter al snel dat veel handelingen die 
plaatsvinden op een dag, terug kun-
nen komen bij verschillende ZZP'ers. De 
tijden waarop de handelingen worden 
uitgevoerd zijn echter zeer individueel 
bepaald. Ook de relaties tussen de 
verschillende handelingen onderling 
kunnen verschillen. De plek waar ze 
plaatsvinden is hierbij buiten beschou-
wing gelaten.
Om hier een grafische weergave van 

te maken, heb ik profielen opgesteld 
van enkele ZZP'ers die in het getransfor-
meerde kantoor kunnen leven. De doel-
groep was daarbij erg breed. Daarmee 
bedoel ik dat leeftijden en beroepen 
bijvoorbeeld erg kunnen verschillen, 
evenals de gezinssamenstelling. Deze 
profielen zijn vervolgens vertaald in sche-
ma's met de handelingen die mogelijk 
op een vrije dag of op een werkdag 
plaats kunnen vinden. Een voorbeeld is 
op de linkerpagina afgebeeld.
Om deze schema's meer gestalte te 
geven in relatie tot een gebouw, heb ik 
ze vertaald naar relatieschema's van 
handelingen. Grofweg zijn de hande-
lingen daarbij ingedeeld in woonhan-
delingen, ontspanningshandelingen 
of gemeenschapshandelingen. Ook 
kunnen ze intern in het gebouw of in de 
directe omgeving plaatsvinden. Of juist 
extern worden uitgevoerd.
Uiteindelijk gaf deze benadering vanuit 
handelingen van het individu, meer 
grip op de eisen aan een toekomstig 
gebouw. Door het denken in werkwoor-
den, koppel je een bepaalde ruimte aan 
een bepaalde handeling in plaats van 
de standaard benadering vanuit een 
programma van eisen. Hierbij wordt de 
ruimte als ruimte op zich beschouwd. 
Bij iedere handeling kun je echter weer 
nadenken over een eigen beleving 
en eigen eisen die eruit voortkomen. 
In Samen Spel levert dit uiteindelijk op, 
dat voor handelingen als bijvoorbeeld 
slapen, aankleden, wassen, ontspannen 
en vergaderen een eigen ruimte is opge-
nomen. De ruimtes voor slapen, wassen 
en aankleden, handelingen met een 
nauwe relatie, worden daarbij bij elkaar 
gepakt. Het eten vindt bijvoorbeeld ech-
ter buiten deze handelingen plaats.

De benadering tot nu toe gaat slechts 
uit van het individu. Dit individu func-
tioneert in Samen Spel echter in een 
Gemeenschap. De uitgangspunten die 
daaruit voortkomen worden in hoofdstuk 
vier behandeld. 

Slapen
Bed

WC

WC

WC

Brievenbus
(van deze tijd?)

Eten bereiden
Aanrecht

Grote tafel / Kookeiland
Kastjes

Etc..

Uitvoeren standaard 
werkzaamheden

Kapstok
Stoel

Bureau
Computer

Bellen
Stagiairplek

Klant ontvangen
Tafel

Stoelen
Pantry

Documentatie/Naslagwerk 
bekijken
Kasten
Tafel

Printen/inbinden

Maquette 
beoordelen/produceren

Knutselplek
Knutselkast

Reizen tussen 
wonen en werken

Lunchen en 
socializen

Gezamenlijke 
lunchruimte

Tafels
Stoelen

Lunch voorbereiden
Kasten

Aanrecht etc.

Wonen

ochtend

overdag

avond

Werken

Community

Extern
Extern

Wassen
Douche
Wasbak

Kleding opbergen 
en omkleden

Surfen/mailen 
etc.

Computer
Bureau
Stoel

Ontspannen
Speelruimte 

kinderen
Televisie
Zithoek

Gasten ontvangen
Salontafel

Banken

Avondeten
Eettafel
Stoelen

Bezinnen buiten

Kinderen in bed 
leggen

Kinderbedden

Eetplaats

Community 
activiteit

Auto/fiets/OV 
pakken

Parkeerplaats
Fietsenstalling

Verbinding met OV

Auto/fiets/OV 
pakken

Parkeerplaats
Fietsenstalling

Verbinding met OV

VADER C

SLAPEN

OCHTENDRITUEEL

LOPEN NAAR 
HET WERK

LOPEN NAAR HUIS

WERKEN

LUNCHEN

WERKEN

AVONDACTIVITEITEN

Opstaan
Badjas aantrekken

Toiletteren

Krant ophalenKinderen in bed leggen

Uitkleden

In bed liggen
TV kijken in bed

Tandenpoetsen en wassen

Koffie zetten

Keuken opruimen

Huismail en community-site checken
Huismail en community-site checken

Afwassen en opruimen keuken

Installeren op werkplek

Afronden werken

Kind A2/A3 ophalen

Eetplaats bezoeken

Opruimen werkplek

Naar lunchplek gaan

Lunch voorbereidenLunchruimte opruimen

Lunchen en socializen met aanwezige ZZP’ers

Afscheid nemen gezin

Ontbijten met krant en radio

Werkzaamheden uivoeren architect:
werkmail bekijken / klant ontvangen / koffie halen en drinken /  

Met auto, fiets, te voet of OV-reizen  / klant bezoeken / locatie 

bezoeken / bellen / werken op computer / toiletteren /  

documentatie lezen / naslagwerk bekijken / vergadering bijwonen 

ontwerpteam / maquette beoordelen of produceren /  

beurs of conferentie bezoeken / stagiaire begeleiden 

Werkzaamheden uivoeren architect:
werkmail bekijken / klant ontvangen / koffie halen en drinken /  

Met auto, fiets, te voet of OV-reizen  / klant bezoeken / locatie 

bezoeken / bellen / werken op computer / toiletteren /  

documentatie lezen / naslagwerk bekijken / vergadering bijwonen 

ontwerpteam / maquette beoordelen of produceren /  

beurs of conferentie bezoeken / stagiaire begeleiden 

Ontspannen thuis 
Spelen met de kinderen / Surfen / TV kijken / ...

Ontspannen thuis 
Spelen met de kinderen / Surfen / TV kijken / ...

Ontspannen thuis 
Spelen met de kinderen / Surfen / TV kijken / ...

Community activiteit uitvoeren

Werkzaamheden uitvoeren architect

Koken

Trainen (hockey)

Community avondactiviteit bijwonen

Avondeten Douchen en opfrissen

Aankleden

Bezinnen

Bezinnen

Gedachten ordenen

Gedachten ordenen

Werkdago  Man
o  44 jaar
o  Architect, eigen bureau
o  Hockey, reizen, actualiteiten volgen

< Afbeelding 2.5

Schets van han-

delingen en hun 

relaties in en rond 

het gebouw

< Afbeelding 2.4

Relatieschema op 

basis van dagelijkse 

handelingen van 

een mogelijke 

gebruiker van een 

ZZP-woonwerk-

gebouw

< Afbeelding 2.3

Voorbeeld van 

een scenario dat 

zich kan afspelen 

bij één van de 

gebruikers van 

een ZZP-woonwerk-

gebouw

^ Mobile Home 

for Kröller-Müller 

(1995), door Joep 

van Lieshout 

In dit kunstwerk 

heeft Joep van 

Lieshout voor ver-

schillende hande-

lingen die zich op 

een dag afspelen, 

een eigen unit 

ontworpen. Deze 

kunnen willekeurig 

aan de openingen 

van het centrale 

deel opgehangen 

worden. 
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Binden aan de 
kringloop
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Binden aan de kringloop

Door de in hoofdstuk één beschreven 
ontwikkeling van de kenniseconomie, 
gaat de Nederlandse stad terug naar 
een structuur die is gebaseerd op een 
kleinere schaal. Wijken ontwikkelen 
zich tot multifunctionele gebieden met 
verschillende functies op lokale schaal. 
Ik denk dat er een kans ligt in deze 
schaalverkleining om naast de proble-
matiek omtrent leegstaande kantoren, 
ook te werken aan een groenere 
planeet. Een bottom-up benadering in 
plaats van bovenaf opgelegde regels. 
Door schaalverkleining is het mogelijk 
de gebruiker meer te binden aan zijn 
omgeving. Dit kan door hem te laten 
houden van zijn leefplek. Zo zal hij met 
meer zorg omgaan met zijn plek en 
wordt hij meer bewust van wat daarbij 
komt kijken. De liefde voor de plek ont-
staat door hem en zijn gemeenschap 
enerzijds verantwoordelijk te maken 
voor zijn woon- én werkomgeving. 
En anderzijds door hen zelf aan het 
werk te zetten. Als je ergens met 
plezier energie in stopt ga je daar 
immers meer om geven. Naast deze 
zelfwerkzaamheid, speelt plaatselijk 
hout hierbij een belangrijke rol bij de 
transformatie. Het heeft de uitstraling 
dat het gemakkelijk te bewerken is en 
komt uit de omliggende natuurlijke 
omgeving. Maar nog belangrijker, dat 
dit ook nog herkenbaar is. Daarnaast is 
hout het hernieuwbare bouwmateriaal 
bij uitstek.

Duurzaamheid

Waar de leegstand van kantoren vaak 
nog (onterecht) als een conjunctureel pro-
bleem wordt gezien in Nederland, worden 
de gevolgen van onze leefwijze op deze 
planeet inmiddels wereldwijd beschouwd 
als een structureel probleem. De grote 
mondiale milieuconferenties hebben tot nu 
toe echter bitter weinig opgeleverd. Als er 
al bindende verdragen uit voortgekomen 
zijn, dan hebben die in de praktijk niet veel 
verschil gemaakt. 
De bouwsector heeft als één van de groot-
ste verslinders van energie en grondstof-
fen, een grote verantwoordelijkheid in dit 
geheel. Op dit moment hebben vele bouw-
strategiën dan ook hun intrede gedaan als 
het gaat om 'duurzaam bouwen'. Om er 
een paar te noemen: Trias Energetica, Trias 
Ecologica, IFD-Bouwen, Cradle to Cradle en 
Slimbouwen. Allen strategiën die leiden tot 
een lager energieverbruik, verantwoordelijk 
watergebruik, duurzame materiaaltoepas-
sing enzovoort. De gebruikers van deze 
gebouwen raken hierdoor echter niet 
direct bewust van hun eigen rol wat betreft 
het omgaan met onze planeet. Ik denk dat 
deze bewustwording essentieel is willen 
we echt stappen maken wat betreft deze 
problematiek. Bewustwording van eenie-
ders footprint op deze planeet. Dit betekent 
dat het niet gaat om het opleggen van 
maatregelen van bovenaf. Het gaat om 
een lokaal schaalniveau. Het schaalniveau 
waarbij het mogelijk is om voorwaarden 
te scheppen zodat de verandering uit de 
mens zelf komt. 'Bottom up' dus.

< Afbeelding 3.1 

Museum 1 door 

Iikka Halso
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Groene filosofie

Engels klassiek conservatief filosoof 
Roger Scruton schrijft in zijn boek Groene 
Filosofie dat de mens zelf bewust moet 
worden van zijn handelen om tot ontwik-
kelingen te komen in de mileuproblema-
tiek. Deze is ingegeven door het gevoel 
en de liefde voor het eigen thuis, oftewel 
Heimatgefühl. Hijzelf verwoordt dit met 
de Griekse term 'Oikofilie'.
Het gaat om de worteling van een 
individu in de lokale gemeenschap, 
en brengt – instinctief, zo veronderstelt 
Scruton – verantwoordelijkheidszin met 
zich mee voor de directe omgeving; voor 
mens, natuur en architectuur. Volgens 
Scruton wil men niet dat deze gemeen-
schap en de directe omgeving door 
eigen toedoen ten onder gaat en men 
zal maatregelen nemen om deze te kun-
nen behouden. 
Ik denk dat de liefde voor een plek en 
de verantwoordelijkheid ervoor dan ook 
nauw met elkaar verbonden zijn.
Deze verantwoordelijkheid begint 
volgens Scruton op politiek niveau. Hoe 
meer de overheid voor de burger regelt 
en oplost, hoe meer verantwoordelijk-
heid ook wordt weggenomen bij de bur-
ger. Deze oplossingen van bovenaf creë-
ren prikkels die in omstandigheden van 
vrije samenwerking niet bestaan. Eerder 
zouden burgers zich moeten organise-
ren in burgerverenigingen, de 'kleine 
pelotons' van conservatief voorvader 
Edmund Burke. Een meer lokale structuur 
van plaatsgebonden gemeenschappen 
die verantwoordelijkheid dragen voor 
een 'eigen' gebied zou daar een eerste 
stap in kunnen zijn. 

In mijn geval betekent dit voor de te 
huisvesten woonwerkgemeenschap 
verantwoordelijkheid over hun woon- en 
werkplek. Deze gedeelde verantwoorde-
lijkheid kan echter nog veel verder gaan 
dan alleen de plekken waar men woont 
en werkt. Als gemeenschap kan men 
ook de zorg voor andere behoeften op 
zich nemen die uiteindelijk zelfvoorzie-
ning mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld 
aan de verantwoordelijkheid over eigen 
voedsel-, water-, energie- en internetvoor-

ziening. Meer actueel en toepasbaar 
op een ZZP-gemeenschap is de recente 
ontwikkeling van broodfondsen voor 
ZZP'ers. Ook in deze aspecten kan een 
gemeenschap zelfvoorzienend zijn.
Ik denk dat deze vormen van zelfvoor-
ziening echter alleen werken, wanneer 
er liefde voor de plek is. Men is niet 
bereidt om een plek en gemeenschap 
te voorzien als men niets om die plek en 
gemeenschap geeft. Maar hoe kun je 
als architect een bijdrage leveren aan 
deze liefde voor het lokale?

Roger Scruton noemt onder andere de 
schoonheid van het landschap en de 
cultuur waar je in leeft. Bij het zien van 
een foto van de Engelsman op zijn eigen 
boerderij op het platteland van Wiltshire, 
kun je je daar een voorstelling bij maken. 
Ik denk ook zeker dat men zich eerder 
wil binden aan een landschap dat men 
mooi vindt. Dit is ook zeker een punt 
dat meegenomen moet worden bij de 
transformatie van leegstaande kanto-
ren. De kantorenparken worden vaak 
gekenmerkt door de hardheid van par-
keerplaatsen. Dit is geen gebied waar 
een bewoner snel mee geassocieerd 
wil worden. Bij de transformatie ervan 
moeten we terug naar het oorspronke-
lijke landschap.
Verder kan gebruik van producten en 
materialen ter plaatse de liefde voor het 
lokale nog meer gestalte geven.
Toch denk ik dat er meer kan gebeuren 
dan de transformatie van de omgeving 
om deze liefde te kunnen bewerkstelligen. 
Uit zelfreflectie en observaties merkte ik 
dat je meer van iets gaat houden als je 
er energie in stopt. Liefst met trots en ple-
zier. Iets dat voor de ZZP'er en zijn bedrijf 
geldt. Maar ook iets dat kan gelden voor 
de gemeenschap en zijn gebouw. Door 
de gemeenschap met zelfwerkzaamheid 
deel te laten uitmaken van het transfor-
matieproces van hun gebouw, groeit de 
gebondenheid aan de plek.

< Afbeelding 3.3 

Typisch Nederlands 

cultuurlandschap: 

de polder. Deze 

foto is genomen in 

de Rondehoeppol-

der, ten zuiden van 

Amsterdam. 

Foto: Rob Derks

< Afbeelding 3.2 

Roger Scruton op 

zijn land in Wiltshire, 

Engeland. 

Foto: Francesco 

Guidicini 

^ Groene filosofie 

Verstandig  

nadenken over 

onze planeet 

Roger Scruton

^ Een goed 

voorbeeld van 

een transitie naar 

het lokale, is het 

fenomeen Transi-

tion Towns.  Deze 

gemeenschappen 

stellen zich ter doel  

om door middel 

van de principes 

van permacultuur 

weerstand te kun-

nen bieden tegen 

ontwikkelingen als 

klimaatverandering 

of economische 

instabiliteit
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Zelfwerkzaamheid

De gebruikers van het getransformeerde 
kantoor binden aan de plek door ze zelf 
te laten werken. Dat is het doel.
Een principe dat Ikea al enkele decen-
nia lang hanteert. Echter niet om de 
gebruiker te binden aan de plek, maar 
aan het meubel én het bedrijf. Een con-
cept dat goed werkt gezien de enorme 
groei die Ikea in die periode heeft 
doorgemaakt. 

Bij IKEA doet de klant tachtig procent 
van de meubelaankoop zelf. Dit is een 
voorbedachte marketingstrategie die 
rationalisatie wordt genoemd. De klant 
deel laten uitmaken van het productie-
proces, het verlengen van de lopende 
band tot in de huiskamer.
Het geheim van IKEA zit hem daarbij in 
het gemak en plezier waarmee dit kan. 
Dat begint bij de heldere structuur van 
de aankoop in de winkel en het zo com-
pact mogelijk gemaakte aankooppak-
ket. Overigens vooral zo compact zodat 
de transportkosten van IKEA en klant tot 
een minimum worden beperkt.
Maar het belangrijkste middel dat 
zelfwerkzaamheid tot een succes maakt, 
is de handleiding. Volgens eigen zeggen 
geldt het volgende motto: "Als u kunt 
lezen, begrijpt u onze montagehand-
leiding". In Duitsland waren ze het daar 
niet geheel mee eens en is Ikea de 
veroorzaker van een speciale clausule 
in het Duitse rechtsbestel voor slechte 
handleidingen. Toch vinden veel kopers 
het in elkaar zetten van de meubelen 
relatief eenvoudig. Het wordt door som-
migen gezien als Lego voor volwasse-
nen. De inbussleutel die meestal wordt 
meegeleverd, is daarmee één van de 
symbolen voor het bedrijf geworden. Het 
maakt blijkbaar niet uit dat het gewicht 
van het pakket van de Billy-kast meestal 
zo'n 43 kg weegt. De zware arbeid weegt 
niet op tegen het in elkaar zetten en de 
prijs natuurlijk.
Om de gemeenschap zelfwerkzaam te 
laten zijn, moet het eenvoudig en met 
plezier te doen zijn. Alsof het een lego-
pakket is. Helderheid is vereist. In opbouw 
van het gebouw, van de elementen die 

ze in elkaar zetten en met handleiding 
die daarbij hoort. 
IKEA is overigens al enkele jaren geleden 
begonnen met de verkoop van hele 
huizen en zelfs appartementsgebouwen. 
Groot verschil met haar overige producten 
is dat deze gebouwen niet door de koper 
zelf in elkaar worden gezet, maar door 
Zwedens grootste bouwfirma Skanska.

Hout is het materiaal dat IKEA met 
afstand het meest gebruikt voor zijn 
producten. Dit komt niet alleen door de 
Zweedse cultuur en de beschikbaarheid 
van hout, maar ook door de eigen-
schappen wat betreft zelfwerkzaamheid.  
Het is over het algemeen licht, stevig, 
eenvoudig te bewerken, eenvoudig te 
bevestigen en af te werken. Daarnaast 
is het een hernieuwbaar materiaal dat 
opnieuw aan te planten is. Plaatselijk 
gekapt hout kan ook de band van 
de gebruikers met de plek versterken. 
De vaak warmere beleving kan bij de 
transformatie worden ingezet om van 
het hardere kantoorpand een huiselijke 
omgeving te maken.

Tenslotte vind ik de keuzemogelijkheden 
die men krijgt bij het Zweedse bedrijf 
nog interessant om mee te nemen. 
Er heerst een filosofie van over het 
algemeen Scandinavisch design. Maar 
toch heeft de koper de vrijheid om alles 
precies samen te stellen zoals hij het wil. 
Iemands woning blijft wat dat betreft 
iets heel persoonlijks en omgeven door 
subjectiviteit. Net als de manier waarop 
hij een bepaalde beleving wil verwezen-
lijken. Dit was voor mij een belangrijke 
conclusie uit het vooronderzoek van 
afstudeeratelier 'Leuker dan Leegstand' 
naar zintuiglijk ontwerpen.
Wat betreft beleving van de in elkaar te 
zetten elementen is het dus belangrijk 
om mogelijkheden aan te bieden, zodat 
men zich de meubelen ook wat betreft 
uiterlijk eigen kan maken. Indelings- en 
materiaalmogelijkheden. Verschillende 
houtsoorten hebben op basis van hun 
uiterlijk een heel eigen beleving. Hiervan 
kan gebruik worden gemaakt. Ook een 
aanpasbare vormgeving biedt een 
uitkomst. 

^ IKEA

 Het geheim van 

het succes 

Rüdiger Jungbluth

< Afbeelding 3.5 

Zelfwerkzaamheid 

bij Ikea 

Beeld: Ikea

< Afbeelding 3.6 

Eerste vier pagina's 

van de handlei-

ding voor het in 

elkaar zetten van 

een Billy-kast

< Afbeelding 3.4 

Extreem voorbeeld 

van zelfwerkzaam-

heid met plezier en 

lokaal gevonden 

materialen; kinde-

ren met hun hut



Binden aan de kringloopSamen Spel  -  Aanleiding  45 44

De gemeenschap
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De gemeenschap

Samen Spel gaat over het huisvesten 
van een gemeenschap. Deze woon- en 
werkvorm komt voort uit het onderzoek 
naar de kringloop en de ZZP'er. Uit de 
interviews met ZZP'ers bleek, dat dit 
individu onder andere kiest voor deze 
werkvorm door de vrijheid die het met 
zich meebrengt. Maar ben je in een 
gemeenschap eigenlijk wel vrij? Als je 
samen het gebouw gaat transformeren, 
kun je als individu bijvoorbeeld niet alles 
voor je opeisen. Je bent samen vrij, niet 
alleen. De vrijheid van het individu wordt 
in een gemeenschap dus ingekaderd 
door regels. Ze zijn essentieel bij het func-
tioneren van een gemeenschap en in 
het geval van Samen Spel, het mogelijk 
maken van zelfwerkzaamheid. Maar hoe 
gaat dit 'regelen' in zijn werk en hoe 
kan een gemeenschap daarbij goed 
functioneren? 
In dit hoofdstuk wordt daar dieper op 
ingegaan door drie woongemeen-
schappen te belichten. Alle drie hebben 
ze een erg verschillende achtergrond.

Bij de eerste gemeenschap, het Öko-
haus door Frei Otto in Berlijn, spelen 
regels bijna geen rol. Het is een gemeen-
schap waar enige spanning aanwezig 
is tussen verschillende bewoners. Een 
spanning die zelfs tot rechtzaken heeft 
geleid. 
De tweede gemeenschap wordt bege-
geleidt door de Regel van Benedictus. 
Het is de Sint Willibrordsabdij in Doetin-
chem. Men voelt verwantschap met de 
regel die men gezamenlijk volgt. Hij is 
namelijk niet alleen een vertaling van 

hun heilig geschrift, maar ook voor eigen 
interpretatie vatbaar. Verder leeft men 
in een hechte gemeenschap, waarbij 
spanningen snel uit de gemeenschap 
kunnen worden verbannen.
Dit geldt ook voor de derde gemeen-
schap; woongemeenschap De Papen-
hulst in Den Bosch. Ook deze gemeen-
schap hanteert de strategie dat een 
hechte gemeenschap tot minder span-
ningen en dus minder problemen leidt. 
Daarnaast hebben ze in de loop der tijd 
hun éigen regels opgesteld in het 'gele 
schriftje'.

Dit zijn ook de twee belangrijkste conclu-
sies uit dit hoofdstuk.
De eerste is dat spanningen in een 
gemeenschap beperkt kunnen worden 
door de lijntjes tussen de bewoners kort 
te houden. Een gemeenschap op basis 
van vertrouwen. Zo kan men er voor zor-
gen dat mensen ook daadwerkelijk iets 
voor elkaar en het gebouw over hebben. 
Daarom werken de Paap én het klooster 
zo goed. 
Daarnaast dienen de regels bij een 
gemeenschap niet (geheel) van 
bovenaf opgelegd te worden. Deze 
moeten uit de gemeenschap zelf komen, 
zodat men zich er mee verbonden voelt. 
Er kan een aanzet gegeven worden tot 
regels, maar deze moeten dan genoeg 
vrijheid bieden voor eigen invulling. 
Daarbij is de discussie door de gemeen-
schap over de regels ook van belang. 
Ervaring leert dat het praten óver de 
regels, vaak belangrijker is dan de regels 
zelf.
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Frei otto en zijn Ökohaus

`Mijn visie en wens voor de wereld van 
2050 is dat het geen statisch object is 
maar een permanent veranderende 
gedaante heeft. Gebouwen worden 
aangepast, verdwijnen en herrijzen. De 
natuur wordt door de in haar levende 
mensen verzorgd en behouden`
- Frei Otto `Architektur der Zukunft` 

Een aanzet tot het in praktijk brengen 
van deze visie, gaf Frei Otto met Das Öko-
haus in het centrum van Berlijn. Hij ont-
wierp daarvoor betonnen zelfdragende 
tafelconstructies met twee verdiepingen 
van ieder vijf meter hoogte. Vervolgens 
konden de toekomstige bewoners zelf 
met verschillende architecten onafhan-
kelijk en volledig individueel hun eigen 
woning erin plannen. Frei Otto leverde 
het concept en werkte de skeletstructuur 
uit. De rest liet hij aan de zelforganisatie 
van bewoners en uitvoerende architec-
ten over.

De enige regels die voor dit project 
werden opgesteld waren enkele regels 
van ecologische aard, Frei Otto kreeg 
aanvankelijk een groot pak met regels, 
maar schoof die direct aan de kant. 
Uiteindelijk kwamen er vier regels. Zo 
moesten de woningen beschikken over 
een groendak en een wintertuin aan de 
gevel. Ook moest de constructie van de 
bovenste bouwlaag worden uitgevoerd 
in hout vanwege de lagere belasting.

De verdeling van het casco onder de 
bewoners was bijvoorbeeld ook niet 
bepaald. Dit werd een enorme opgave 
voor de projectontwikkelaar. Het heeft 
twee jaar en zo'n 1300 vergaderingen 
gekost voordat de bewoners van het 
eerste uur überhaupt konden gaan 
nadenken over de uitwerking.
Daarna werd het leiden van het project, 
door geen enkele architect op zich 
genomen. De ontwerpende architecten 
leidden slechts hun individuele projec-
ten. Het waren puur de bewoners die 
het project coördineerden. Daarboven 
stond niets voor de algehele coördinatie. 
Bouwkundige bureau’s die voor deze 

functie werden gevraagd. wilden niet 
bijspringen door de complexiteit van 
de gemeenschap. Teveel individuele en 
verschillende meningen. De problemen 
die hier uit voort zijn gekomen hebben 
ertoe geleidt dat er nu nog steeds een 
rechtszaak gaande is tussen enkele 
bewoners.

Iedereen zet zijn eigen belang voorop en 
is egoïstisch. Het is dan moeilijk om een 
mix van regels op te stellen en tegelijk 
iedereen vrijheid te geven.

Inmiddels is de samenstelling van de 
gemeenschap gewijzigd en zijn verschil-
lende units verkocht. Het collectieve is nu 
nog minder sterk dan bij de bouw.
Het idee van het betonnen casco en 
de aanpasbare 'nesten' werkt tot nu toe 
ook niet als gepland. Nieuwe bewoners 
nemen de al bestaande woning voor lief. 
Het gevelbeeld is daardoor al sinds de 
initiatie nagenoeg hetzelfde. Een gevel-
beeld dat behoorlijk wat controverse 
heeft opgeroepen. Voor sommigen gaf 
het gebouw uitdrukking aan vrijheid in 
de architectuur, anderen vonden het 
een stijlloze potpourri.

De visie van Frei Otto wat betreft een 
wereld met een permanent verande-
rende gedaante, is een visie die deels 
deel. De manier waarop hij deze in dit 
project heeft uitgevoerd is echter niet 
perfect gebleken. Het lijkt een interes-
sant ideaal om de invulling van sterk 
afgewaardeerde leegstaande kantoren 
helemaal over te laten aan toekomstige 
gebruikers. Het is echter de vraag of dit 
tot succes zal leiden
Ik denk dat uit dit project blijkt dat er 
een bepaald kader nodig is om de 
transformatie en het gebruik van het 
gebouw in goede banen te leiden. Dit 
kader kan bestaan uit regels. Regels die 
bijvoorbeeld conflicten over het gevel-
beeld wegnemen of over de indeling 
van de plattegronden. In de volgende 
twee paragrafen worden twee gemeen-
schappen beschreven waar regels een 
positieve bijdrage hebben op het functi-
oneren van de gemeenschap.
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De regel van Benedictus en 
de sint Willibrordsabdij

Een gemeenschapsvorm die zich in som-
mige gevallen al meer dan honderden 
jaren staande weet te houden, is de 
kloostergemeenschap. Zij gebruiken 
daarbij een levensregel. Om te onder-
zoeken wat de invloed is van deze 
regel op de gemeenschap en hoe de 
gemeenschap daarbij functioneert, heb 
ik er eerst over gelezen. Vervolgens heb 
ik een interessant boek van Wil Derkse 
gelezen over toepassing van deze regel 
in je eigen dagelijkse leven. Maar om 
echt te voelen hoe een kloostergemeen-
schap werkt, heb ik zelf enkele dagen in 
het klooster van de Sint Willibrordsabdij 
te Doetinchem doorgebracht.  

Introductie
In de zesde eeuw na Christus, schreef 
Benedictus van Nursia zijn Regel voor 
Monniken voor de broeders van Monte 
Cassino. Al vrij snel daarna groeide De 
Regel al snel uit tot de invloedrijkste 
leefregel voor monniken en bepaalde 
deze het dagelijks leven in veel klooster-
gemeenschappen. 
Het motto van het werk is 'Ora et labora', 
oftewel 'bid en werk'. Het is een prakti-
sche vertaling van het evangelie. Door 
deze te hanteren, tracht de monnik door 
middel van contemplatie, beschouwend 
leven, dichter tot God te komen.
Drie begrippen zijn daarbij leidend:

Stabilitas: bij je gemeenschap blijven 
en niet weglopen voor de context waar 
je voor gekozen hebt
Conversatio Morum: Het veranderen 
van je gewoonten of levensstijl en 
daaraan gehoorzamen
Obedientia: aan elkaar gehoor geven

Praktische zaken 
Er zijn veel praktische zaken waar een 
kloostergemeenschap zich aan houdt 
die letterlijk worden beschreven in De 
Regel.
Zo wordt de hiërarchie in deze gemeen-
schap uitvoerig besproken. Een structuur 
die bestaat uit verschillende rollen als 
de abt, de prior, de dekens en proos-
ten. Volgens broeder Kefas van de Sint 

Willibrordsabdij is een goede abt in de 
gemeenschap erg belangrijk. In principe 
zijn alle broeders aan elkaar gelijk, maar 
hij is onder andere verantwoordelijk voor 
het contact met buiten, het beleidsma-
nagement en de bestuurlijke taken. Hij 
luistert daarbij naar de andere broe-
ders. Onder andere in de maandelijkse 
vergadering. Volgens De Regel wordt de 
rang van de broeders daarin bepaald 
volgens tijd van intrede en deugdzaam-
heid van hun leven. Iets dat door de abt 
wordt vastgesteld.
Ook de verdeling van bepaalde dage-
lijkse taken staat vermeld in De Regel. 
Voorbeelden daarvan zijn de cantor, de 
wekelijkse lezer, de kellenaar, de portier, 
de gastenbroeder en de wekelijkse 
keukendienaars. 
Verder komen zaken aan bod als de 
hoeveelheid eten en drinken die je 
mag nuttigen en de kleding die wordt 
gedragen in het klooster. Gelijkheid van 
de broeders is het uitgangspunt. "Gelijke 
monniken, gelijke kappen". Dingen die 
niet direct terug zullen komen in het ZZP-
woonwerkgebouw dat ik voor ogen heb.
Ook ligt vast dat alle eigendommen in 
het klooster van de gemeenschap zijn. 
Een ander praktisch aspect ter voorko-
ming van problemen in de toekomst, 
is de procedure die zich voltrekt bij het 
aannemen van een nieuwe broeder. In 
de Sint Willibrordsabdij duurt dit gehele 
proces zeven jaar. De mening van het 
individu of de nieuwe monnik je wel 'ligt', 
is daarbij ondergeschikt. De monnik 
moet passen bij de gemeenschap.
Verder is het klooster ook een uitting van 
een gemeenschap die tracht zelfvoorzie-
nend te zijn. Het staat als volgt vermeldt 
in De Regel:

"Klooster moet zo gebouwd zijn dat 
al wat noodzakelijk is, als water, de 
molen, het hof, verschillende ambach-
ten, binnen hetzelfde vindt, opdat de 
monniken niet nodig zouden hebben 
veel buiten te gaan, want dit is in het 
geheel niet voordelig aan hunne ziele.”

De Sint Willibrordsabdij is echter niet 
groot genoeg om dit te kunnen waar-
maken. Dit is een voorbeeld van de 
manier van toepassen van de regel. Hij is 
vatbaar voor verschillende manieren van 
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interpretatie. Men stookt in Doetinchem 
echter wel op hout uit het naastgelegen 
bos en er wordt nagedacht over het 
recyclen van spullen.
 
Met elkaar omgaan
Veel regels in De Regel zijn gericht op 
de wijze waarop men met elkaar dient 
om te gaan. Bijvoorbeeld een regel dat 
broeders aan elkaar gehoor moeten 
geven en niet het individu moeten 
verdedigen. Het mooiste gedeelte vond 
ik wat dat betreft, het gedeelte over de 
'goede ijver': elkander met eerbewijzing 
voorkomen...je broeders met kuische 
liefde beminnen. De op de achtergrond 
liggende gedachte is dat men door 
goed samen te leven, het Rijk Gods 
bereikt.
Goed samenleven begint daarbij met 
aandachtig luisteren en van harte res-
pons geven op je broeders. Dit geldt ook 
voor de gasten van het Klooster. Deze 
moeten namelijk ontvangen worden 
gelijk Crhistus zelve. Het is dan ook een 
speciale taak voor de gastenbroeder.
Verder is een belangrijk onderdeel van 
de communiteit in een klooster de dienst-
baarheid. Broeders moeten voor elkaar 
klaarstaan en uitdrukking geven aan 
boederschap. Een goede sfeer is daarbij 
belangrijk. Daarvoor wordt getracht 
fouten te herstellen en irritatie weg te 
nemen. Men leeft immers samen op een 
paar vierkante meter zonder vluchtroutes. 
Ik denk zelf juist dat dit ook de reden is 
dat er relatief weinig problemen zijn in 
het klooster. Door de hechtheid is men 
directer en kan irritatie eerder worden 
weggenomen. Iets dat ook kan worden 
ingezet bij het ruimtelijk ontwerp voor 
Samen Spel. 

Ritme en contemplatie
Deze hechtheid wordt in een kloos-
ter nog meer versterkt, doordat allen 
hetzelfde dagelijks ritme volgen. Dit 
ritme van slapen, bidden, werken en 
eten op gezette tijden is een belangrijk 
apect in het verwezenlijken van hun 
gezamenlijke doel; de contemplatie, 
het beschouwend leven. Door dit ritme 
kunnen verschillende dagelijkse taken 
strikt van elkaar worden gescheiden. 

Zo kan iedere taak volledige aandacht 
krijgen. De ene taak verdient namelijk 
niet minder aandacht dan de andere. 
In het klooster hebben veel taken ook 
hun eigen ruimte. Wonen en werken is 
gescheiden.
Ook is er tijd in het rimte opgenomen 
voor de door Wil Derkse genoemde 
'bronnen van waarde', de eigen hori-
zonverruiming. Voor een monnik is dit 
de Lectio Divina, oftewel de geestelijke 
lezing. Voor een ZZP'er kan dit vanalles 
zijn. Bijvoorbeeld ontspanning in de 
omliggende openbare ruimte. Perio-
den van inspanning dienen namelijk 
afgewisseld te worden met perioden van 
ontspanning. Dit ritme kan heel persoon-
lijk zijn. 
Naast het ritme benadrukt broeder Kefas 
dat steun van elkaar ook belangrijk is 
voor de contemplatie. Ook al heerst er 
stilte in het klooster, het besef dat je het 
samen doet helpt je het doel te bereiken. 

Interpretatievrijheid
Het hebben van een bepaald doel en 
het kunnen bouwen op regels om dit 
doel te bereiken, zorgt ervoor dat je een 
band hebt met de regels. Ondanks dit 
doel, het dichter komen tot God, merk je 
dat de broeders de regel op een eigen 
manier interpreteren. Er is dus meer nodig 
om je aan De Regel én aan de gemeen-
schap te binden. Niet voor niets zijn er 
verschillende soorten kloostergemeen-
schappen gebaseerd op dezelfde regel. 
Voorbeelden daarvan zijn de cisterci-
enzers, trappisten en kartuizers. Broeder 
Andreas legde bijvoorbeeld uit dat hij 
erachter kwam dat zijn vorige kloosterge-
meenschap in Vaals niet bij hem paste 
en koos daarop voor een vertrek naar de 
gemeenschap in Doetinchem.
Broeder Ko, die al bijna vijftig jaar in de 
abdij verkeert, vertelde dat je ook niet 
alleen voor God in het klooster gaat. Je 
kiest voor een gemeenschap waar je in 
wil leven.
In de volgende paragraaf wordt een 
gemeenschap in een niet religieuze set-
ting behandeld. 
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Woongemeenschap De Paap

Zoals in de vorige paragraaf is behan-
deld, hebben de bewoners van een 
kloostergemeenschap een gezamenlijk 
doel in de vorm van een zoektocht naar 
God. Om het functioneren van een 
gemeenschap en de regels die daarbij 
komen kijken beter te kunnen spiegelen 
aan de transformatie van een leeg-
staand kantoor, ben ik op zoek gegaan 
naar een gemeenschapsvorm die meer 
verwantschap heeft met de huidige 
maatschappij. Ik kwam uit bij woonge-
meenschap De Papenhulst, kortweg "De 
Paap", in Den Bosch. Bewoners Rob Ruijs 
en Daan Verwey namen me mee met 
het verhaal van deze gemeenschap.

Introductie
De Paap is gevestigd in een voorma-
lig ziekenhuis in het centrum van Den 
Bosch. Het betrekken van het gebouw 
door een gemeenschap kwam voort uit 
de Bossche krakersscene. Er zijn nu nog 
steeds overblijfselen in de gemeenschap 
van het linkse karakter dat uit de scene 
voortkwam. In 1987 is men begonnen 
met de transformatie van dit voormalige 
ziekenhuis naar een woongemeenschap 
met een aantal werkateliers. In 1989 werd 
het project gelegaliseerd. Nu huurt men 
het gebouw van een woningcorperatie. 
Op dit moment zijn er 37 volwassenen, 
ongeveer 12 kinderen, 2 geiten en kip-
pen gehuisvest. 
De gemeenschap heeft overigens 
afgelopen jaar de Brabantse Monumen-
tenprijs gewonnen. Naar eigen zeggen 
komt dit door de passie en betrokken-
heid die ze hebben met elkaar en met 
hun gebouw.

Samenleven
In De Paap is men gezamenlijk verant-
woordelijk voor onderhoud, beheer en 
het goed verlopen van het gezamenlijk 
wonen en werken. Het hele pand van De 
Paap wordt daarbij gezien als een 'fami-
lie'. De bewoners zijn daarin verdeeld over 
ongeveer elf 'gezinnen', oftewel gangen. 
De meeste gangen hebben een geza-
menlijke huiskamer, keuken, badkamer en 
toilet. Met de bewoners van de gang heb 

je iets nauwere contacten dan met de 
bewoners elders in het gebouw. Vier tot vijf 
mensen per gang wordt daarbij gezien 
als een prettig aantal. Daan Verwey:“Drie 
is te weinig, dan mis je de dynamiek”. Het 
hangt ook enigzins van de bewoners in 
het gezin af, van hun leeftijd en hun erva-
ring. Zeven tot acht mensen wordt als erg 
veel geacht. Deze hiërarchie neem ik ook 
mee in het transformatieproces.
Verder heeft niemand een slot op zijn 
deur in De Paap. Je hebt maar één sleu-
tel; die van de algemene voordeur. Als je 
als bewoner door deze deur gaat, voel je 
je al thuis. Men heeft dus gekozen voor de 
weg van onderling vertrouwen. Door de 
eerder genoemde hechtheid tussen de 
bewoners onderling wordt getracht pro-
blemen vroeg weg te nemen. Een ander 
ruimtelijk voorbeeld daarvan zijn de 
vluchtwegen in het gebouw. Deze lopen 
soms dwars door iemands privéruimte. 
Een financieel voorbeeld is de huur in De 
Paap. In principe betalen alle volwas-
senen hetzelfde bedrag. Het maakt niet 
uit hoeveel kamers je gebruikt en of je 
bijvoorbeeld een eigen keuken hebt. Het 
bedrag bestaat uit basishuur, vaste ener-
giekosten en 15% van je inkomen. Voor 
kinderen hoeft niet betaald te worden. 
Deze vormen zo meer een onderdeel 
van de gehele familie van het huis. Het 
oppassen op de kinderen gebeurt dus 
ook vaak onderling.
Om het samenleven in goede banen te 
leiden wordt er eens in de twee weken 
vergaderd. In principe moet ieder lid van 
de gemeenschap aanwezig zijn, maar 
dat lukt zelden. Er worden allerlei dingen 
besproken en besloten met betrekking 
tot de gemeenschap. Voorbeelden zijn 
de komst van nieuwe bewoners en de 
afspraken die niet worden nageleefd.
Het is ook het orgaan dat nieuwe regels 
vaststelt. Hiebij wordt er in consensus 
besloten. Een voorstel wordt daarbij net 
zolang besproken totdat iedereen het er 
mee eens is. Het pand is van iedereen. 
Een breed draagvlak is daarom belang-
rijk. Voor de vergadering is een speciale 
ruimte met een grote tafel. Deze ruimte 
wordt ook meegenomen in mijn transfor-
matieproces. Ik denk echter dat het effici-
enter is als de structuur van 'gezinnen' 
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ook wordt doorgezet bij de vergadering. 
Per gezin is er dan een afgevaardigde. 
Bij de formele structuur is iedereen in 
huis gelijk. In de praktijk werkt het vaak 
anders. Vaak wordt er meer naar je 
geluisterd op basis van je charisma, of 
om jouw inbreng in het huis. Hoe langer 
je in huis woont, hoe meer autoriteit je 
hebt. Integer omgaan met die auto-
riteit is erg belangrijk. Het is een soort 
ongeschreven hiërarchie. Om proble-
men daarbij te voorkomen, moeten er 
condities worden gecreeëerd, als in 
harmonisch met elkaar omgaan, zodat 
mensen gemakkelijk hun eigen plek 
daarin pakken. Dit is te vergelijken met 
de houding in het klooster.
Het is echter niet één liefdevolle club. 
Bewoners hebben verschillende belan-
gen en staan op verschillende manieren 
in de Paap. Omdat men verschilt komen 
er spanningen. De één legt bijvoorbeeld 
meer prioriteit bij het onderhoud van het 
gebouw dan de ander. 
De kracht van de gemeenschap blijft 
echter de korte relaties tussen de bewo-
ners. Mochten er spanningen zijn dan 
wordt er al in een vroeg stadium iets van 
gezegd. Zo zijn er bijvoorbeeld onderling 
weinig problemen met geluidsoverlast.
Om ruzie over een aantal elementaire 
zaken toch te voorkomen, zijn deze pun-
ten vastgelegd als regels.

Regels
De meeste woongemeenschappen heb-
ben zich geörganiseerd in een vereniging. 
Bij de oprichting van een vereniging wor-
den statuten opgesteld. Dit is vaak een 
standaarddocument met regels omtrent 
de doelen van de vereniging, lidmaat-
schap, financiën en de bevoegdheden 
van de vergadering. Daarnaast is er het 
huishoudelijk reglement. Deze regels zijn 
veel persoonlijker voor de gemeenschap. 
Bij De Paap zijn deze in de loop der tijd 
ontstaan. Ze komen voort uit eerdere 
ervaringen van de gemeenschap. Men 
heeft dus ook echt een band gekregen 
met deze regels. Voor de belangrijkste 
regels kan men inmiddels terugvallen op 
het 'Gele Schriftje'. Maar ook deze regels 
worden zo nu en dan nog aangepast na 
concensus in de vergadering.

Het Gele Schriftje heeft inmiddels betrek-
king op vele onderwerpen. Bijvoorbeeld 
de rol van de vergadering, de komst 
van nieuwe bewoners, omgang met 
het terrein en de collectieve ruimten in 
het gebouw, verschillende takenclubjes, 
bezoekers, financiën, kinderen en de rol 
van zelfwerkzaamheid in de gemeen-
schap. Deze laatste vormt volgens eigen 
zeggen trouwens ook een belangrijk 
onderdeel bij de sociale binding onder-
ling en de binding met het gebouw.
Verder moet een bewoner van de regels 
een gewoonte maken. Dingen die voor 
een individu niet prettig zijn moeten voor 
dit individu al vroeg bekend zijn. Een 
probleem moet liefst dus al besproken 
worden voor het zich voltrekt. Bijvoorbeeld 
bij het volwassen worden van een kind. 
Nieuwe bewoners hebben die band nog 
niet direct met de regels. Er wordt dus ook 
eerst flink wat tijd gestoken aan het ver-
trouwd maken van een mogelijke nieuwe 
bewoner met de gemeenschap.
Dit wordt de procedure tot vertrouwen 
genoemd. Het belang ervan bleek ook al 
bij de kloostergemeenschap.
Men kan overigens veel overeenkomsten 
vinden tussen het Gele Schriftje en de 
Regel van Benedictus en daarmee dus 
ook tussen een kloostergemeenschap 
en een 'moderne' woongemeenschap. 
Alleen ligt er duidelijk minder nadruk op 
de omgang met elkaar zoals die door 
Benedictus uit het evangelie is vertaald. 
Het schriftje is praktischer. 
Problemen die voort kunnen komen uit 
de regels, hebben vaak betrekking op 
de verschillende interpretaties ervan. 
Maar juist de discussies die eruit voortko-
men, zorgen ook weer voor een hechtere 
gemeenschap. Die interpretatievrijheid 
blijft belangrijk.
Tenslotte laat ik de geïnterviewde 
bewoners van De Paap dit stuk over 
een gemeenschap en de regels zelf 
concluderen:

Daan Verwey: “De mate waarin je zelf 
eigenaar bent van het gehele proces, is 
van belang”
Rob Ruijs: “Iedereen is hier zelf ver-
antwoordelijk. De bewoners moeten 
het gevoel hebben dat ze hun eigen 
omgeving kunnen maken.”
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5

De architect en samen spel

Het is nu aan de architect. Vanuit het 
voorgaande trekt hij conclusies en 
legt hij de basis voor een systematiek 
ter transformatie van een leegstaand 
kantoor naar een aanpasbaar gemeen-
schappelijk woonwerkgebouw. 
Dit systeem moet de 'eenzame' ZZP'er 
samenbrengen, met handhaving van 
zijn gevoel van vrijheid. Daarnaast moet 
er een scheiding worden aangebracht 
in zijn woon- en werkruimte.
Het systeem moet ook ruimte bieden 
aan zelfwerkzaamheid. Liefst op een 
heldere manier en met keuzemoge-
lijkheden in vorm en materiaal, zodat 
de gebruikers het systeem zich eigen 
kunnen maken. Als bewerkelijk materiaal, 
waarvan de afkomst herkenbaar is, kan 
hout worden ingezet.
Ook moet het systeem de voorwaarden 
scheppen voor het ontstaan van een 
hechte gemeenschap. Een gemeen-
schap waar de lijntjes tussen de 
gebruikers kort zijn. Tenslotte dient deze 
gemeenschap zelf haar regels te ontwik-
kelen en vast te stellen.
Het systeem bestaat uit hardware en 
software. De hardware is het tastbare. De 
software is de regelgeving waarmee met 
het tastbare moet worden omgegaan. 
Voortkomend uit de laatste conclusie, wil 
ik dat de software vooral uit de gemeen-
schap zelf komt. 
De architect onwerpt het systeem en 
geeft daarin de vrijheid van de gemeen-
schap een plaats. Daarvoor wordt een 
kader ontworpen. Een vast kader dat niet 
aanpasbaar is, maar dat wel aanpas-
singen aan het gebouw faciliteert. Een 
kader waar de gebruiker in principe niets 
aan verandert. Daarbinnen biedt het de 

vrijheid aan de gebruiker om indelings-
wijzigingen mogelijk te maken. 
In de eerste paragraaf wordt kort het 
boek 'Kader en generieke ruimte' van 
Bernard Leupen besproken. Door deze 
benadering krijg je meer grip op de 
bouwdelen waar het kader uit bestaat, 
en de delen die vrij zijn voor de gebrui-
kers. Daarop volgen twee voorbeelden 
van ontwerpen die een helder kader 
als uitgangspunt hebben genomen. Bij 
Het Karregat van Frank van Klingeren 
nagenoeg zonder gebruik van vooraf 
bepaalde regels of software. Bij The 
Generator van Cedric Price juist met 
alleen maar (computer gestuurde) 
regels. Dit laatste voorbeeld, dat verder 
lastig te plaatsen is in het verhaal van 
Samen Spel, gaf de inspiratie voor mijn 
oplossing voor het systeem.
Ik ben het systeem gaan beschouwen 
als een spel. Het kader wordt daarbij 
gevormd door een spelbord en enkele 
basis spelregels. De vrijheid binnen dit 
kader zit in de wijze waarop de gebruikers 
verschillende spelelementen kunnen 
plaatsen op het spelbord. Dit doen ze 
aan de hand van de spelregels.
Een dwingende aansluiting van spelbord 
en spelelementen kan daarbij het aantal 
spelregels doen afnemen. Deze kunnen 
dan zoveel mogelijk door de gemeen-
schap zelf worden ingevuld. De speltac-
tiek bepaalt de werkelijke manier van 
plaatsen van de spelelementen.
Daarnaast heb ik voor de vormgeving 
van dit spel gekeken naar wat dit bete-
kent voor alleen het wonen op zich. Een 
aantal voorbeelden, zoals Le Corbusier's 
Le Cabanon, gaven me daarbij houvast 
voor een eventueel ontwerp van het spel.
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een kader

Architect Frank van Klingeren is in de 
jaren zeventig met een vergelijkbare 
problematiek aan de slag gegaan 
voor verschillende buurtgemeen-
schappen. Doel was daarbij ook 
het tot een hechte gemeenschap 
komen door verschillende mensen 
in een gebouw te plaatsen en de 
afstanden tot elkaar kort te houden. 
Een voorbeeld daarvan is 't Karregat 
in Eindhoven. Als kader schiep hij een 
grote hal waar men de verschillende 
functies voor de buurt in kon plaatsen. 
Daartussen was een informeel stelsel 
van restruimten. Enige regel voor het 
gebruik was openheid. Zo wilde van 
Klingeren de afstanden tot elkaar kort 
houden en een verstandhouding 
onderling realiseren.
Dat doel heeft het project ook bereikt, 
maar toch is de hal tegenwoordig 
helemaal dichtgemetseld. Een eerste 
probleem waren fysische klachten. Met 
name bij de basisschool met open 
klaslokalen. Daarna maakten econo-
misch slechtere tijden een einde aan 
het concept. De hal moest strenger 
worden ingedeeld om de verschillende 
delen onderling te kunnen exploiteren.
Zijn systeem bevatte verder geen 
zelfwerkzaamheid en heeft niet de hel-
derheid die ik nodig acht voor Samen 
Spel. Wel toonde zijn kader aan dat 
architectuur in staat is een bijdrage 
te leveren aan de hechtheid van een 
bepaalde gemeenschap. 

Het bepalen van een kader voor 
Samen Spel, is eigenlijk het bepalen 
van de grens waar de expertise van de 
architect ophoudt en de zelfwerkzaam-
heid van de gebruikers begint. Om 
deze expertise beter te kunnen duiden 
heb ik onder andere gebruik gemaakt 
van het boek ‘Kader en generieke 
ruimte' door Bernard Leupen. Hierin is 
het kader onderverdeeld in de lagen 
huid, draagconstructie, dienende ele-
menten, ontsluiting en enscenering. 
De enscenering vormt de scheiding 
tussen verschillende ruimten. Om de 
gewenste aanpasbaarheid mogelijk 

te maken, ontkoppel ik deze laag 
uit het kader. Door het ontkoppelen 
ervan, wordt het mogelijk dat de 
gebruikers de ruimtelijke indeling 
deels zelf kunnen invullen en aan-
passen binnen het kader. De andere 
lagen staan daartoe in dienst.
Het kader van veel kantoren is al 
gericht op de ontkoppeling van de 
enscenering uit het kader. Veel leeg-
staande kantoren beschikken namelijk 
over vrij indeelbare plattegronden. De 
huid, draagconstructie en ontsluiting 
zijn echter meestal onlosmakelijk 
fysiek met elkaar verbonden. Dit was 
de goedkoopste manier van bouwen.
Leupen stelt onder meer dat wanneer 
het kader sterker gearticuleerd wordt, 
het de vrijheid vergroot van hetgeen 
ingekaderd wordt. De scheiding van 
de enscenering ten opzichte van de 
draagconstructie is in kantoorgebou-
wen echter vaak niet helder.
Ik wil dat de gebruikers een helderder 
systeem aangeboden krijgen. Een sys-
teem dat ik op basis van de eerdere 
conclusies en vanuit de expertise als 
architect, goed acht voor de gemeen-
schap. Deze structuur dient eenvou-
dig en flexibel te gebruiken te zijn. Zo 
zullen de gebruikers er eerder voor 
kiezen om het systeem toe te pas-
sen dan zelf wanden op onvoorziene 
plaatsen bij te gaan bouwen.

De inspiratie om tot een helder sys-
teemprincipe te komen, vond ik uitein-
delijk bij het project The Generator van 
Cedric Price. Dit project heeft vooral 
tot doel om voorwaarden te scheppen 
voor verschillende interactie tussen 
de gebruikers en heeft wat dat betreft 
weinig van doen met Samen Spel. Het 
gaat mij om het principe dat Price 
gebruikt met een grid en modules die 
aan de hand van regels, in dit geval 
software op een computer, op dit grid 
worden geplaatst.
Het kader is als een spel: een spelbord 
als grid, spelelementen als modules en 
de spelregels. voor het plaatsen van de 
modules. Bij Samen Spel gaat het ech-
ter om de wijze waarop de gebruikers 
dit spel sámen ten uitvoer brengen.
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transformatie van kantoor 
naar wonen 

Het zojuist behandelde kader, is op de 
schaal van het gebouw. Maar hoe moet 
er om worden gegaan met de plek waar 
iemand werkelijk leeft? Dat is namelijk 
een veel kleinere schaal. De schaal die 
bij Cedric Price' The Generator staat voor 
een module en die bij mij staat voor een 
spelelement.
De elementen vormen een manier om 
de grote schaal van het werkgebouw, te 
transformeren naar een kleinere schaal. 
Die van de woonomgeving. Ook de 
zakelijke beleving van het kantoor kan 
met deze elementen worden vertaald 
naar een beleving waar een bewoner 
zich aan wil hechten. Ik wil hem immers 
van zijn leefplek laten houden.

Woning als rariteitenkabinet
Het hechten aan een element begint bij 
een prettige schaal en het eigen kunnen 
maken van dit element. Het eigen maken 
van een ruimte begint in een woning 
vaak met het plaatsen van je eigen spul-
len. Een extreem voorbeeld hiervan is het 
rariteitenkabinet. Het vormt een uitstalling 
van allerlei persoonlijke objecten die 
verhalen vertellen verbonden aan het 
leven van de eigenaar. Dit persoonlijke 
trekt de ruimte uit het generieke en kan 
zorgen voor een band tussen de ruimte 
en zijn eigenaar.
Een voorbeeld hiervan is te zien in het 
schilderij 'Sint Hiëronimus in zijn studie-
vertrek' van Antonello da Messina.  Sint 
Hiëronimus is hier afgebeeld in een 
relatief anonieme ruimte werkend op 
zijn houten studeermeubel. Het zijn de 
objecten op en in het meubel die zijn ver-
haal vertellen en zo het houten meubel 
tot zíjn studievertrek maken. Ook in het 
huis waar ik zelf ben opgegroeid is dit 
op velen plekken het geval. Zo hangt er 
bijvoorbeeld een letterkast met allemaal 
kleine vakjes en nog kleinere spulletjes 
met ieder hun eigen verhaal. De kast als 
zodanig maakt er een geheel van.
Dit eigen maken van het element vormt 
een belangrijk onderdeel van het hech-
ten aan een leefplek. Ik neem dit dan 
ook mee in het ontwerp ervan. 

De Scandinavische Stijl
Een andere manier om dit al bij de bouw 
te realiseren, is het thema zelfwerkzaam-
heid dat wordt besproken in hoofdstuk 
drie. Een thema dat zoals gezegd onder 
andere door IKEA is uitgewerkt. Maar IKEA 
staat daarnaast ook voor wonen.
Zweeds design is niet voor niets over de 
hele wereld geaccepteerd. Het is ont-
staan in een streek waar lange donkere 
winters mensen strenger bonden aan 
hun huizen. 
Een behaaglijke binnenomgeving 
was van belang. Functionele eenvoud 
werd daarbij belangrijker geacht dan 
elegantie. Het wonen staat centraal en 
is daarbij afgestemd op de dagelijkse 
behoeften en niet op representativiteit. 
De esthetiek zit hem in het dagelijks leven 
zelf. De Scandinavische Stijl staat daarom 
bekend als praktisch en goed doordacht. 
Iets dat ik waardevol acht in relatie tot de 
zelfwerkzaamheid die ik wil realiseren.
Een kunstenaar waar naar wordt verwe-
zen als het gaat om één van de eerste 
uittingen van deze stijl, is Carl Larsson.
In zijn serie prenten Ett Hem (Ons Huis, 
1899) verbeeldde hij zijn eigen huiselijke 
omgeving.
Veelal worden lichte tinten gebruikt om 
het geringe licht in de wintermaanden 
beter te compenseren. Daarnaast is zo 
goed als alles van hout.  Verder wordt er 
echt geleefd in de ruimten. Uit nagenoeg 
alles is het praktisch nut af te lezen: tafels 
staan voor de ramen, een vloer waar op 
wordt gespeeld, kastjes naast het bed om 
in bed te stappen, haakjes om dingen 
op te hangen, boekenplanken onder het 
plafond, etcetera. Daarnaast is er voor 
de plekken waar wordt geslapen, altijd 
gedacht aan een extra voorziening om 
deze ruimte af te scheiden. Een gordijn 
dat naar binnen kan worden getrokken, 
een bed op een verhoging of juist een 
bed in een kast. Voor het slapen wordt 
een geborgen ruimte gecreëerd die afge-
zondert kan worden van het collectief.

Een nuttige hut
Het praktisch nut dient voor Samen Spel 
te worden vertaald in een element. Wan-
neer iemand zijn eigen element met ple-
zier gebruikt, hecht men zich liever aan 
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dit element. De schaal van deze elemen-
ten wordt bepaald door de handeling 
en is klein ten opzichte van het kantoor. 
De volgende twee voorbeelden tonen 
aan hoe een architect om kan gaan met 
het ontwerp van een element vanuit de 
handelingen die er plaatsvinden.
Het eerste voorbeeld komt van een 
wandeling die ik jaren geleden heb 
gemaakt. Tussen de bergen van de Picos 
de Europa glinsterde een aparte berghut, 
Cabaña Veronica. De hut is een voorma-
lige geschuttoren van een vliegdekschip 
en is in verschillende onderdelen door 
een paard de bergen ingedragen. Voor 
Mariano Sánchez Madina was dit zijn 
huis van 1983 tot 2007 met een opper-
vlakte van slechts 9 m². Buiten hangt zijn 
was te drogen aan een lijn. Om binnen 
te komen, moet men eerst door het 
duidelijk afgescheiden entreeportaal. 
Het vormt een heldere overgang van de 
bergen naar iemands geborgen privée-
ruimte. Daarna kom je in een ruimte waar 
alles voorhanden is en zijn eigen plek 
heeft. Een kapstok om de hoek, een uit-
klapbare tafel links, rechts een stapelbed, 
ervoor een aantal kisten en daarboven 
een fornuisje en kastjes. Elk plekje in de 
ronde ruimte heeft een eigen functie. De 
kleine raampjes nemen daarbij niet veel 
ruimte in beslag en halen voldoende 
berglicht naar binnen om de ruimte 
overdag te verlichten.

Deze Cabaña is een transformatie die 
iemand zich eigen heeft gemaakt. 
Een andere hut, Le Cabanon, is echter 
ontworpen als hut. Le Corbusier verwe-
zenlijkte hierbij één van zijn dromen. Het 
is het enige huis dat hij voor zichzelf heeft 
ontworpen. Zelf zei hij erover:

“I adore this nook.  And I always wanted 
to build a little house. The idea came 
to me during a 15 day cruise I took. My 
cabin measured  3m x 3m with a dres-
ser and a bathroom.  15m² in all.  Not a 
square centimeter was wasted.  A little 
cell in the realm of human existence  
where every eventuality had been 
foreseen. My ‘cabana’ in Cap-Martin is 
a little smaller than my luxury Cabin on 
board was. What especially scandalizes 

my visitors is that the toilet fixture is in 
the middle of the room. It’s really one of 
the most good looking objects that our 
industry has manufactured…..’

Le Corbusier koos voor zijn eigen hut een 
plek naast een restaurant met uitzicht 
over de Côte d'Azur. Verder had hij er 
ook een klein werkatelier. Het hutje zelf 
diende dus vooral als slaap-, was en 
ontspanplek.
Van buitenaf lijkt het een simpele houten 
hut. Van binnen opent hij zich als een 
plek waar alles een functie heeft.
Volgens een aantekening in zijn dag-
boek, heeft Le Corbusier de hut in 45 
minuten op een hoek van een tafel 
uitgetekend. Toch zijn de vele schetsen 
voorzien van al het mogelijke denkwerk 
over afmetingen en proporties op basis 
van de menselijke maat. Vanuit deze 
schetsen noem ik een paar voorbeelden 
van de doordachtheid van deze kleine 
hut. Al zittend op een eenvoudig kistje 
aan tafel, kijk je door het raam naast je 
uit over zee. Als men leest zit men aan de 
andere kant van de tafel. Het licht valt 
door het raam op de tafel en links naast 
je is een kast voor de boeken. 's Avonds 
kan er op het plankje boven je een lamp 
worden aangedaan. De wasbak in de 
hoek is precies groot genoeg voor je 
beide handen. De luiken voor het raam 
bij de tafel en bij de wasbak zijn voorzien 
van spiegels die over een hoek naar de 
tafel en wasbak zijn open te klappen.
De ruimte voor de toilet is precies groot 
genoeg om zittend plaats te nemen. 
Het bed is tevens een kast. De verticale 
ventilatiesleuven bevinden zich aan 
tegenovergestelde zijden van de ruimte. 
Een bij het toilet, de ander bij de wasbak. 
Alles lijkt te passen en te werken.
Dit moet ook de manier zijn waarop de 
elementen voor Samen Spel moeten 
worden ontworpen. Een ontwerp vanuit 
de menselijke maat.
Daarnaast beschikt Le Cabanon ook 
over een entreeportaal waarin een 
overgang van beleving plaatsvindt van 
de wijdsheid van de Côte d'Azur tot in 
het intieme hutje. De entree tot iemands 
privéruimte zie ik voor Samen Spel ook 
als een belangrijk aandachtspunt. 
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samen spel

In deze paragraaf komen de conclusies 
uit al het voorgaande samen, in het 
zogenaamde transformatiesysteem.
Het systeem waar ik op uit ben geko-
men, is het makkelijkst te omschrijven 
als 'spel'.  Dit spelontwerp bevat alle 
randvoorwaarden om de gebruikers een 
hechte gemeenschap te laten vormen, 
gebaseerd op de positieve expertise van 
beschreven projecten. het leiden van de 
gemeenschap naar een goed gebruik 
van het gebouw.
Aan de hand van een spelvorm probeer 
ik bijvoorbeeld invulling te geven aan 
het kader dat zelfwerkzaamheid mogelijk 
maakt. Ook vormt het de manier om een 
kantoor te transformeren tot een plek 
waar ook gewoond kan worden. Het 
spel houdt daarnaast rekening met een 
scheiding van wonen en werken.
Ook wordt de vormgeving van het spel 
bepaald door de conclusies die ik trok 
uit het onderzoek naar regels en de 
gemeenschap. Door het spel ontstaan 
regels voor het ruimtegebruik. De 
geschreven regels over het omgaan met 
dit spel, kunnen door de gemeenschap 
verder zelf worden ingevuld.
Daarnaast worden de verdiepingen in 
eerste instantie als open beschouwd. Dit 
om de hechtheid van de gemeenschap 
te bevorderen.

Samen Spel kent vier onderdelen:  

•	 het spelbord
•	 de spelelementen
•	 de spelregels
•	 de speltaktiek 

Ieder van deze onderdelen heeft zijn 
eigen specifieke functie en bepaalt 
welke werkzaamheden door de architect 
worden uitgevoerd en welke door de 
toekomstige gebruikers.

Spelbord
Dit is het kader dat door de architect 
wordt ontworpen en door bouwkundi-
gen wordt aangebracht in een leeg-
staand kantoor. Het kan opgesplitst 
worden in drie onderdelen: 

1. Koppeling spelelementen 
In het gebouw wordt een systeem 
aangebracht waardoor bewoners 
zelf de vrije verdiepingen kunnen 
invullen. Het gaat om koppelingen 
in de vloeren, plafonds en aan de 
wanden zodat de gebruikers zelf 
spelelementen aan het spelbord 
kunnen koppelen. Op deze wijze blijft 
de indeling in de toekomst flexibel.  
Het koppelen moet wel gemakkelijk 
verlopen, opdat de gemeenschap 
niet direct overgaat op eigen oplos-
singen. Een principeschets van deze 
koppeling is op de linkerpagina te 
zien. 

2. Scheiding wonen en werken 
Daarnaast wordt de scheiding 
tussen wonen en werken in het spel-
bord aangebracht. Niet alleen uit de 
Benedictijnse filosofie om iedere taak 
evenveel aandacht te geven, maar 
ook uit het oogpunt van beleving en 
veiligheid. 

3. Technische wijzigingen 
Verder bevat het spelbord alle bouw-
kundige wijzigingen waar expertise 
voor nodig is, die de gebruiker niet 
heeft. Voorbeelden zijn het waar 
nodig strippen van het gebouw, het 
omleggen van dienende elementen 
zoals leidingen, het aanbrengen van 
een nieuwe huid, het voorzien van 
meer daglicht door het verwijde-
ren van constructieve elementen, 
etcetera. 

Spelelementen
Met de spelelementen kunnen de 
gebruikers gaan spelen. Hiermee geven 
ze zelfwerkzaamheid aan de ruimten. 
Het zijn in principe ruimte omvattende 
meubels die door de gemeenschap 
zelf in elkaar kunnen worden gezet, en 
vervolgens aan het spelbord kunnen 
worden gekoppeld. Ze worden ont-
worpen door een ontwerper/architect 

< Afbeelding 5.19  

Spelbord 

Op deze maquet-

tefoto zijn de kop-

pelstukken van het 

spelbord zichtbaar 

in de vorm van 

constructies tussen 

de kolommen om 

elementen onder te 

bevestigen 

< Afbeelding 5.20 

Spelelementen  

Wanden en ruimten 

als te plaatsen 

spelelementen in 

het gebouw
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en aangeleverd als losse onderdelen 
aan de gemeenschap. Zij zetten deze 
onderdelen in elkaar zodat er modules 
ontstaan. Vervolgens koppelen ze de 
modules aan elkaar zodat de elementen 
ontstaan.
De elementen bevatten de functies 
die gerelateerd kunnen worden aan 
één individu in de gemeenschap. Ze 
bepalen daarmee ook wat er samen 
gebeurt, en wat individueel gebeurt. Zo 
zijn er bijvoorbeeld een slaap en een 
waselement. Ook is er een werkelement 
voor het werkgebied. Daarentegen is het 
element om te koken onderdeel van het 
spelbord om te stimuleren dat dit samen 
gebeurt zodat het de hechtheid van de 
gemeenschap ten goede komt.
Hier volgt een overzicht van de spelele-
menten:

 
Wonen
•	 Slaapelelement
•	 Omkleed-/waselement
•	 Entree-element
•	 WIntertuinelement
Werken
•	 Werkelement
•	 Vergaderelement

Ze zijn allen modulair opgebouwd, zodat 
ze door de gemeenschap zelf in elkaar 
kunnen worden gezet en in de toekomst 
eventueel ook kunnen worden gewijzigd.

Spelregels
De regels die benodigd zijn om een 
gemeenschap goed te kunnen laten 
functioneren, kunnen erg divers zijn. Zo 
heeft een woonvereniging bijvoorbeeld 
statuten en een dagelijks reglement 
over allerlei huishoudelijke zaken. De 
basis voor de statuten kan echter al 
grotendeels worden overgenomen van 
bestaande statuten van andere vereni-
gingen. Het dagelijks reglement is echt 
een persoonlijk reglement dat uit de 
gemeenschap zelf moet komen.
De spelregels van Samen Spel zijn 
uitsluitend bedoeld om samen te 
komen tot een ruimtelijke concept. De 
aanzet hiertoe wordt gegeven door 
de architect van het spel. Het liefst zijn 

het er zo weinig mogelijk. Het spelbord 
bepaalt immers al grotendeels waar de 
elementen kunnen worden geplaatst. 
Daarnaast dienen keuzes door de 
gemeenschap zoveel mogelijk zelf 
worden gemaakt en eventueel worden 
omgezet in een regel. Een voorbeeld 
is het afstaan van eigen ruimte door 
een individu aan een nieuw lid van de 
gemeenschap. Daarvoor moet een regel 
worden gemaakt. Maar wil een gemeen-
schap affiniteit krijgen met deze regel, 
dan moet hij het probleem zelf ondervin-
den en de regel zelf schrijven.

Speltaktiek 
De speltaktiek is het werkelijk toepas-
sen van het spel en daarmee de 
daadwerkelijke ruimtelijke invulling van 
het gebouw. Dit wordt geheel door de 
gemeenschap uitgevoerd. Tijdens het 
spel kan de taktiek wijzigen afhankelijk 
van de samenstelling van de groep en 
de eisen die zij stellen.

Deze paragraaf vormt een introductie op 
het handboek waarin het spel concreter 
wordt uitgewerkt.

Tenslotte kent dit spel in de gemeen-
schap geen specifieke winnaar. Iedereen 
wint. Samen vrij door Samen Spel.

Foto gebouwmaquette met elementen

Foto gebouwmaquette met elementen geblurred, 
laten bewegen
Of voorbeeld twee jaren

< Afbeelding 5.21  

Spelregels 

Basisspelregels 

kunnen de eerste 

plaatsing van spel-

elementen op het 

spelbord bepalen

< Afbeelding 5.22 

Speltaktiek  

De bewoners zijn 

daarna vrij om hun 

eigen taktiek toe te 

passen
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reflectie

Dit project voelde als een ontdek-
kingsreis. Tijdens mijn begincolloquium 
presenteerde ik "De Leeffabriek". Een 
project dat ook kleinschaligheid en 
zelfvoorziening als thema kende. De 
eerste uitwerking daarvan was echter 
totaal anders dan waar ik terecht ben 
gekomen met Samen Spel. Ik had zeven 
maanden geleden niet verwacht dat 
mijn project hier zou eindigen.

Ik heb me tijdens de verschillende 
gesprekken en tijdens het lezen van de 
literatuur opengesteld voor alles dat 
invloed kon hebben op het verloop 
van het project. Het traject dat ik heb 
doorlopen was dan ook niet vantevo-
ren vastgelegd. Dit gaf me de kans om 
verschillende gebieden uit te diepen. 
Een proces dat achteraf gezien erg 
tijdrovend is geweest, maar ook erg 
interessant.
Het leidde me onder andere langs het 
Volkskrantgebouw, de Sint Willibrords-
abdij en de Papenhulst en zorgde voor 
gesprekken met allerlei mensen. Vaak 
waren deze ondernemingen erg interes-
sant op zich en heb ik daar erg veel 
voldoening uitgehaald. 
Zo leerde ik veel over het functioneren 
van verschillende gemeenschappen, 
over Amsterdam, het leven in een kloos-
ter en het leven van een ZZP'er.
Het werken met de verschillende 
maquettes gaf me daarnaast een beter 
inzicht wat betreft zelfwerkzaamheid. Na 
het gepriegel met bouten en moertjes 
op een kleine schaal, moet het toch een 

verademing zijn om een spelelement in 
het echt op te bouwen.

Daarnaast wil ik nog vermelden dat het 
eerste halfjaar ook een leerzaam onder-
deel van dit afstudeertraject is geweest. 
Ik was nog relatief onbekend met de 
term zintuiglijk ontwerpen, maar door de 
verschillende onderzoeken heb ik meer 
gevoel gekregen voor deze benadering 
van architectuur. Vooral de onderzoeken 
in verschillende gebouwen in Berlijn leid-
den tot andere inzichten wat betreft het 
beleven van ruimtes.
Het hoogtepunt van dit deel was voor 
mij het houden van de workshop. Door 
het toetsen van je eigen tool op andere 
studenten, krijg je een interessant beeld 
van de positieve aspecten en tekortko-
mingen van deze ontwerpmethode.
Bij mijn verdere ontwerpproces zijn de 
dingen die ik daaruit in me op heb 
genomen, nog vaak teruggekomen. 

Wat tijdens het afstudeerproces soms 
lastig te accepteren is, is dat het niet 
mogelijk is om alles tot in het perfecte uit 
te voeren. De tijd vliegt wat dat betreft 
voorbij. Ik denk dat er in Samen Spel 
nog meer verdieping zit. Zelf vind ik het 
bijvoorbeeld nog interessant om het 
principe op zijn generaliteit te onderzoe-
ken. En om vervolgens te kijken of er een 
manier is om dit ook in een realistisch 
concept te plaatsen.
Misschien dat ik hier in de nabije toe-
komst nog op doorga.
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