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Yesss, de visitatie is afgerond en we hebben een positief oordeel ontvangen. Wat een enerverende 
en spannende dag was het. Wat zijn we blij met deze positieve uitslag en super trots op ons team. 
Complimenten! Het formele rapport zullen we naar verwachting vlak voor de zomervakantie krijgen. 
En we hebben dan niet de 4 sterren voor ons duurzaamheidskenmerk maar wel 3 en op weg naar 4. 
Dat betekent dat wij de enige V&M opleiding zijn en blijven met een duurzaamheidskenmerk.  

Veel leesplezier en tot maandag! 

 

Accreditatie: V&M blijft een  

 

Alle standaarden voldoen en de genoemde aandachtspunten daar kunnen we iets mee. In het 
rapport zullen we meer details kunnen teruglezen.  



 

Standaard 1: voldoet 

- Gecharmeerd door Groningse profiel, aangesloten op landelijk profiel en passend op Ba-
niveau. Duidelijke profilering is handig voor de instroom (Vastgoed, Makelaardij, 
Duurzaamheid). Verdere kleuring in interactie met werkveld (lokaal en ‘boven-lokaal’) 
ontstaan.  

- Leeruitkomsten en de drie bollen (onderwijs – werkveld – praktijk) herkenbaar. T-shape ook 
herkenbaar. 

Standaard 2 

- De infrastructuur staat; goed en degelijk, navolgbaar, deskundig curriculum. Doorgaande 
lijnen helder. Deskundig docententeam.  

- Waardering voor alle lagen binnen management waar aandacht is voor welbevinden en 
werkdruk. Middels kleine initiatieven is er aandacht voor de teamgeest, cultuur, goede 
begeleiding jonge docenten – mooi, zeker in deze Corona-tijd 

- Grote keuzevrijheid is charmant. In opleiding toename in zelfregie; dat is herkenbaar in de 
opleiding.  

- Maatregelen om groei pro-actief tegemoet te kunnen treden zijn mooi (tijdig jonge 
personeelsleden aannemen; buddy-systeem – voor docenten alsook voor studenten). Oog 
hebben voor studenten die minder zichtbaar zijn.   

- Gecharmeerd door lectoraat en voortrekkersrol bij VastgoedLab, wordt ook door de 
studenten gezien en benoemd.  

Standaard 3 

- Heldere visie en in control, voorop in online toetsen en variatie, na corona het goede willen 
behouden.  

- Kanttekening over eindwerken (samen met standaard 4) 

Standaard 4 

- Toegenomen aandacht voor zelfregie en drietrapsraket zelfstandig onderzoek dat relevant is 
voor het werkveld  instroom in werkveld is gefaciliteerd door opleiding. Werkveld 
tevreden over kwaliteit uitstroom. Actieve WAC en bewust van samenstelling, met wens voor 
‘nieuw bloed’ en toekomstige thema’s. Dit maakt dat de studenten wel  ‘kunnen wat ze 
nodig hebben voor het beroep’.  

- Adviezen rondom eindwerken: sterke aanbeveling / uitdaging manier eindwerken 
beoordelen met een holistische werkwijze, met methodiek dat beoordelaar i.r.t. student 
ruimte krijgt en tegelijkertijd handvatten zodat proces beoordeling herleidbaarder wordt.  

- Complimenten vanuit studenten: bij naam genoemd, snelle reacties (bereikbaarheid, 
begeleiding bij stage / VGL / afstuderen) – studenten voelen zich thuis, en zeker in deze tijd. 
Worden meegenomen vanaf 1e jaar en zien hun eigen ontwikkeling.  

- Expertgroepen mooie ontwikkeling; werden ook door docenten  
- “ik snap waarom Bart (zei lector duurzaamheid van Fontys over onze lector Vastgoed die nu 

werkzaam is bij de Hanze)  is overgestapt” 
- Blijf belangrijke innovaties goed volgen (blockchain etc) – de studenten lopen hierin voor.  

 



Duurzaamheid: 

O.b.v. gelezen en gehoord: ambities lopen vooruit op werkelijkheid. De scores niet herkend. Niet 
de wens om te ontmoedigen. Je bent op weg naar de 4, maar we hebben twijfels of de ‘4’ 
behaald is. Details komen in het rapport.  

Zien heel duidelijk lectoraat en samenwerkingsverbanden hard werken en goed lopen, maar of 
de innovaties er al zijn, dan weten we nog niet. Lector eerlijk (armoedeproblematiek belemmert). 

 

Aanmeldingen  

V&M huidig jaar 
enkelvoudig 

huidig jaar 
meervoudig  

totaal vorig jaar 
enkelvoudig 

vorig jaar 
meervoudig 

Verschil 
t.o.v. vorig 

jaar 
Week 20 312 220 533 216 59 +258 

Week 21 317 217 534 232 64 +238 

Week 22 324 214 538 249 118 + 171 

Bron: Power BI 

We gaan uit van 12 eerstejaarsklassen, na 10 juni (uitslag eindexamens) opnieuw bepalen aantal 
eerstejaarsklassen 

 

Ruimtegebruik MKB nieuwe studiejaar 

Het nieuwe schooljaar komt er al snel aan en we gaan ervan uit dat we elkaar dan eindelijk weer 
fysiek kunnen treffen. Wij kijken hier net als jullie enorm naar uit!  
In september starten we met meer studenten en meer medewerkers dan afgelopen jaar. We 
verwachten daarnaast extra tijdelijke collega’s i.v.m. de NPO-gelden. 
Als IBK zijn we heel blij met deze groei, maar het levert ook een vraagstuk op: hoe gaan we om met 
de beschikbare ruimte. Immers, de Marie Kamphuisborg is nog steeds hetzelfde gebouw en de optie 
om bij te bouwen is er niet. Het is ons duidelijk dat we het ideale plaatje komend jaar niet gaan 
realiseren. 

Maar hoe dan wel? De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de inventarisatie van 
lokalen, ruimtes en werkplekken. Samen met FB en huisvesting zijn we nu bezig met planvorming, en 
de belangrijkste uitgangspunten willen we alvast met jullie delen:   

• Waar mogelijk gaan we werken met flexibele werkplekken.  
Een aantal functies leent zich hier minder voor, zoals bijvoorbeeld ondersteuners die met 
meerdere beeldschermen tegelijk moeten werken en teamleiders die vanuit hun functie veel 
gesprekken voeren met medewerkers.  

• We gaan werken met een Clean Desk Policy. Dit houdt in dat we zullen gaan opruimen, alle 
bureaus zullen netjes moeten zijn uiterlijk in de laatste week voor de vakantie. We zorgen 



ervoor dat er voor alle medewerkers een plank in een kast beschikbaar is en/of een locker 
om je spullen in op te bergen. 

• Iedere medewerker krijgt van de teamleider wel een basis/werkruimte toegewezen die je 
zult delen met collega’s. Onderling kun je afspraken maken over wie op welke dag aanwezig 
zal zijn.  

• We gaan meer toe naar activiteit-georiënteerd werken. Ruimtes worden ook als zodanig 
ingericht en benoemd, waarbij je kunt denken aan overlegruimtes, stilteplekken en kleinere 
ruimtes van waaruit je online les kunt geven.  

• Het uitgangspunt van de Hanzehogeschool is dat we 20% van onze aanstelling thuis kunnen 
werken. Omdat we bij het maken van de planningen uitgaan van de roosters van de klassen 
cq studenten, kan het voorkomen dat die 20% niet voor iedereen haalbaar is.  

• We behouden de vormen van online en hybride onderwijs die goed werken. 
• Om lokalen optimaal te kunnen benutten, wordt er ingezet op maximale spreiding over de 

week en over de dagen. De roosters van de studenten zijn daarbij leidend.  
• Ook het type onderwijsactiviteit zal worden gespreid (dus niet allemaal op maandagochtend 

starten met een groot hoorcollege of weekstart).  

De komende weken zullen we over bovenstaande natuurlijk nog in gesprek gaan en onze studiedag 
zullen we besteden aan hoe we volgend jaar ons onderwijs gaan inrichten.  

 

De week van Jacob Boezerooij 
Collega’s, een korte nadere kennismaking… 

In het verleden ben ik zelf afgestudeerd aan een voorloper van onze opleiding: destijds nog HEAO, 
richting Economisch Juridisch, specialisatie Onroerend Goed/Makelaardij. De opleiding stond destijds 
onder leiding van de illustere Albert Kamps.  

Afgestudeerd in 1991 en vervolgens in de makelaardij gewerkt in heel Noord-Nederland, 
achtereenvolgens bij Lagro Ebens, Boelens Jorritsma en Overduin Casander. Tussendoor begonnen 
bij onze opleiding als parttime docent en dat doe ik nog steeds.  

In 2006 samen met 2 collega-makelaars het Raadhuis voor Onroerend Goed overgenomen waar ik 
mij heb gespecialiseerd in juridische taxaties zoals planschade en onteigeningen. Geholpen door wat 
vaak wordt aangeduid als ‘vastgoedcrisis’ of ‘bankencrisis’ eind 2008 hier al weer uitgestapt, waarna 
ik (uiteindelijk) als ZZP-er taxaties ben gaan doen, naast mijn werk als docent. Een mooie combinatie. 

Tussendoor ook nog even een master Social Planning gedaan aan de RUG (Planologie zeg maar), 
waarbij ik bij mijn scriptie onderzoek heb gedaan naar mogelijkheden om bewoners van het 
aardbevingsgebied financieel te compenseren voor het leed wat hen is aangedaan (hoe actueel nog 
steeds!). Helaas heeft ‘men’ hier niets mee gedaan… ;-D   

Qua taxaties houd ik mij nu nog voornamelijk bezig met de laatste (waardedalings-)taxaties van 
bedrijfsmatig vastgoed voor de NAM en begeleid ik als meester enkele gezellen in hun traject om aan 
te sluiten bij NRVT. Daarnaast ben ik als ZZP-er ook actief in het onderwijs bij de Academie voor 
Vastgoed. 

 

De laatste anderhalf jaar ziet de week er redelijk saai uit bij mij: ik werk veel vanuit mijn mancave in 
de achtertuin, een heerlijk plekje in het groen waar ik nog lekker ouderwets elpees kan afspelen en 



goede koffie en een prima internetverbinding heb om lessen te verzorgen. Zie foto’s (gemaakt tijdens 
de werkweek, het fijne van thuiswerken is dat ik af en toe nog even lekker een wasje kan 
ophangen…). Hier werk ik ook aan mijn overige taken uiteraard. 

Dit was een wel heel korte impressie van mijn werkweek! Ik draag het stokje graag over aan één van 
onze jongste Vastgoedwaarderen aanwinsten: Jan Jonker. 

 

 

 



 

      

 

Welkom en intro nieuwe collegae per 1 
juni Hein, Elwin, Marcella en Anton 

       
  

 

Hein van Mulligen 

Ha nieuwe collega’s, hierbij een introductie van mijzelf. Ik ben 
Hein van Mulligen (38) en woon samen met Sanne en onze 
twee jongens (6 en 8 jaar) in het mooie brinkdorp Dwingeloo. 
In mijn vrije tijd fotografeer ik graag (landschap, mensen en 
steden) en wandelen we graag (af en toe gecombineerd met 
Geocaching). Ik heb Vastgoed & Makelaardij gestudeerd in 
Enschede (waaróm toch daar J) en de master Vastgoedkunde hier aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Vervolgens aan de slag gegaan bij de gemeente Groningen op de afdeling Projectmanagement (bij 
wat nu Stadsontwikkeling heet) en daarna de overstap gemaakt naar de corporatiesector. De 
afgelopen jaren was ik adviseur Strategie en Beleid bij Actium, een woningcorporatie met 16.000 
sociale huurwoningen van Meppel tot aan Roden. In het begin vooral prestatieafspraken gemaakt 
met gemeenten, het huurbeleid en was ik programmaregisseur van het programma wonen, welzijn 
en zorg. De laatste twee jaar ben ik mij daar gaan richten op vastgoedsturing. Vanuit Strategie en 
Beleid stelde ik kern- en wijkstrategieën op, stelde de kaders voor nieuwbouw en vertegenwoordigde 
ik in het team Asset management de maatschappelijke kamer (vraag en aanbod, leefklimaat).  

Maar ondertussen.. trok het docentschap mij steeds. Een groep slimme jongvolwassenen 
opleiden/coachen die ook het verschil willen gaan maken in de bebouwde wereld. Dat laatste geldt 



vast niet voor alle 1.000 studenten, maar ik ben gedreven om dat aan te wakkeren of te versterken, 
ze leren begrijpen hoe de deelmarkten in elkaar steken en hoe partijen (en dus zij straks) een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het optimaal functioneren van vastgoed. Ik heb eind mei 
afscheid genomen van mijn collega’s bij Actium. Vanaf nu ben ik docent. Ik ga mij met name richten 
op de studieonderdelen binnen de pijler Vastgoedmanagement. Dank voor het warme (gelukkig 
fysieke) welkom en ik zie ernaar uit ook de andere collega’s te ontmoeten. Tot gauw, in ieder geval in 
Zeegse.  

Hartelijke groet, Hein. 

Elwin Venema 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Elwin Venema, ik ben in januari 50 jaar geworden en woon in Assen. Alhoewel geboren 
in Purmerend ben ik toch echt een Noordeling en voel ik mij thuis in het mooie Drenthe. Ik woon nu 
bijna 20 jaar samen met Marieke. We hebben 3 kinderen 
waarvan onze dochter van ons samen is. Elise is 14 jaar en 
doorloopt momenteel de Mavo en heeft zin om later iets met 
grafische vormgeving te gaan doen. Uit een vorige relatie komen 
mijn beide zoons Mees en Tom. Mees is 24 en woont al een tijdje 
in Groningen. Vorige maand studeerde hij af aan de 
Hanzehogeschool opleiding Chemie. Tom is nu 21 jaar en 
studeert Korean Studies aan de Universiteit van Leiden maar 
woont, vanwege Corona, nog bij ons thuis. Volgend studiejaar 
woont hij echter een half jaar in Seoel om daar te studeren.   

Ook ik kom van de ‘Hanze’, althans dat was destijds de HTS aan de Petrus Driessenstraat. Ik heb daar 
Werktuigbouwkunde gedaan en later een kopstudie Bedrijfskunde. Bij toeval kwam ik na mijn studie 
in het bedrijf van mijn toenmalige schoonvader terecht die een makelaarskantoor in Vries runde. Ik 
vond dat heel leuk werk en ben uiteindelijk gebleven. Wel weer terug naar de Hanze om in de 
tweejarige avondopleiding mijn makelaardij certificaten te halen. In 1999 werd ik door de rechtbank 
in Assen als makelaar/taxateur beëdigd en sindsdien is dat mijn professie.  

Ik veranderde in 2003 van werkgever toen Lamberink Makelaars mij 
vroeg om bij hen te gaan werken. In de afgelopen 18 jaar heb ik het 
bedrijf zien groeien van 15 personen en 2 vestigingen naar 80 
personen en 13 vestigingen. Ik ben een aantal jaren werkzaam 
geweest binnen de woningmakelaardij, vervolgens op de 
nieuwbouwafdeling en sinds 2009 volledig op de bedrijfsmakelaardij 
waarbij ik mij de afgelopen jaren heb toegelegd op het taxeren van 
commercieel vastgoed. Je kunt mij in dat kader alles vragen over 
BARen, NARen en discounted cashflows. Een prachtig team bij 

Lamberink waar ik met heel veel plezier op terugkijk.  



Maar dan is er toch een keer een moment waarop je je afvraagt wat je nog meer 
zou willen. Blijft dit het of toch nog een keer een carrière switch?  Ik had er bij 
vrienden geen geheim van gemaakt dat ik het onderwijs nog wel eens in zou 
willen. Toen de vacature voor Vastgoedwaarderen voorbij kwam was ik meteen 
om. Met mijn aanstelling aan de Hanzehogeschool treed ik min of meer uit het 
werkveld, maar feeling met de praktijk blijf ik houden. Ik heb inmiddels een groot 
netwerk maar bovenal is mijn vrouw Marieke óók makelaar. Afgestudeerd aan de 
Hanze (jawel) makelt zij ook al meer dan 20 jaar in het Assense. De perikelen in 
de makelaardij zijn bij ons een vast gespreksthema aan de eettafel (vaak tot 
ergernis van onze kinderen…) 

Ik ben een groot bewonderaar van Albert Einstein. Zijn brein produceerde naast briljante 
natuurkundige theorieën ook een aantal mooie uitspraken. Zo zei hij over zichzelf: “Ik heb geen 
speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig”. Nieuwsgierig zijn is het verlangen naar nieuwe kennis, 
naar nieuwe ervaringen. Voor mij betekent dat een nieuw begin, een nieuw verhaal aan de 
Hanzehogeschool. In het verlengde daarvan ligt zijn uitspraak: “Het belangrijkste is niet ophouden 
met vragen stellen.” Dat was een belangrijk motto voor mij bij Lamberink en wil ik de studenten ook 
graag meegeven.  

Ik zie uit naar de samenwerking met jullie. Een aantal collega’s heb ik al ontmoet, de rest volgt 
hopelijk spoedig. Tot binnenkort!  

Marcella Spithoff 

Dag collega´s, Mij werd gevraagd een korte introductie over mijzelf te schrijven. Ten eerste wil ik 
jullie hartelijk danken voor het warme welkom dat ik tot nu toe heb ervaren. De appgroep loopt over 
van positiviteit en teamspirit, geweldig! Het onderwijs is volledig nieuw voor mij (los van toen ik 
vanzelfsprekend nog zelf in de schoolbanken zat), maar dit is in ieder geval een vliegende start. Ik 
ben geboren en getogen in Leeuwarden, een nuchtere Friezin dus. Wat betreft die schoolbanken. Na 
het gymnasium te hebben afgerond, was ik behoorlijk zoekende. Ik stond destijds elk weekend op 
het podium als zangeres en had geen idee wat ik wilde gaan studeren. Conservatorium leek me 
ontzettend leuk, maar ik wilde toch graag wat anders studeren. Ik koos voor de internationaal 
gerenommeerde opleiding ´International Hospitality Management´, oftewel ´Hoge Hotelschool´, te 
Leeuwarden. Een ontzettende leuke opleiding, waar ik op veel fronten ervaring heb opgedaan: 
leidinggeven, sales, ondernemerschap. Na een afstudeerstage in Maleisië, ben ik begonnen als 
facilitair manager in de Geestelijke Gezondheidszorg. Een interessante job, maar het kriebelde: 
waarom niet nog een universitaire studie doen?! Maar wat dan?! Ik vond zoveel leuk! Een 
beroepskeuze test wees uit dat de advocatuur het meest geschikt voor mij was. Het stond zelfs met 
stip op 1. Ik besloot daarom in de avonduren naast mijn baan rechten te gaan studeren. Tijdens mijn 
master heb ik onbetaald verlof genomen om stage te lopen op een advocatenkantoor in 
Leeuwarden. Dat ging zo goed, dat het kantoor mij een baan aanbood. En zo rolde ik de advocatuur 
in. Ik behandelde zaken op civielrechtelijk gebied, met zijdelings wat bestuursrecht. Als specialisme 
ontwikkelde ik de ´Groningse Aardbevingszaken´. Ontzettend bijzonder en waardevol om deze zaken 
te mogen doen. Als ik weer eens in de zittingszaal stond met mijn cliënt naast mij en aan de andere 
kant soms wel 10 advocaten en juristen van de tegenpartijen NAM, Staat der Nederlanden en EBN, 
dan bleek het eens te meer dat het een ´David tegen Goliath´-strijd is, maar dat maakte mij alleen 
maar meer strijdbaar. Echt niet altijd makkelijk, maar gelukkig wel met goede resultaten en enkele 
(positieve) precedenten. In de tussentijd begon het bij mij te kriebelen: de advocatuur was 
fantastisch, maar ik wilde het zo graag op mijn manier doen. De advocaat kon moderner gemaakt 



worden, vond ik: geen dossierkasten vol papier, flexibele werkplekken, een digitale fax. Ik besloot er 
maar eens even goed over na te denken en op wereldreis te gaan. Na een prachtige reis van 4 
maanden door Australie, NieuwZeeland, Fiji en Indonesië, was ik er klaar voor: ik startte mijn eigen 
kantoor in Zwolle. Nu twee jaar verder, loopt het kantoor geweldig en heb ik het op mijn manier en 
naar mijn zin ingericht. Er ontbrak alleen nog wel wat: collega´s, een teamvisie en de koppeling met 
de nieuwe generatie. Hoezeer je namelijk ook denkt modern te zijn, het kan altijd beter. Dat kan je 
echter niet alleen. En zo kwam de functie als Docent Vastgoedrecht voorbij. Een gouden combinatie 
lijkt mij: door mijn praktijkervaring kan ik een goede docent zijn en andersom geldt dat natuurlijk 
ook. Ik heb er ontzettend zin in! Ik woon inmiddels niet meer in Leeuwarden, maar in het prachtige 
Friese Lemmer. Ik woon samen met mijn vriend Arjan en kat Kwiebus. Mijn dag begint vaak erg 
vroeg, waarbij ik ook direct in de sportschool sta. In de vrije uren vind ik het samenzijn met vrienden 
en familie, erg belangrijk. Ik zing nog steeds graag, maar dan thuis achter de piano. Zodra de 
zonnestralen verschijnen, vaar ik het liefst over de Friese wateren, probeer ik te blijven staan op de 
sup of gooi ik een hengeltje uit. Enkelen van jullie heb ik al ontmoet, maar velen ook niet. Ik ben 
benieuwd naar wie jullie zijn. Ik spreek jullie vast binnenkort en natuurlijk tijdens het uitje in Zeegse! 

  



 

Anton Wolthuis 

Ik ben Anton Wolthuis en mag vanaf 1 juni in deeltijd aan de slag als docent Omgevingsrecht bij 
Vastgoed & Makelaardij. Dit zie ik als een mooie kans om mijn kennis en ervaring van zo’n 20 jaar in 
bouwen en ruimte bij de overheid te delen met de studenten. Ik heb wel veel cursussen en 
workshops gegeven, maar voor de klas staan is toch een ander verhaal. Dus daar kijk ik naar uit en is 
ook wel spannend. En ik vind het heel mooi om bij de Hanzehogeschool aan de slag te gaan. Het 
broeit en bruist er van de energie en er zijn zoveel 
verschillende studies waar linkjes mee te leggen zijn, zoals 
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. En er staan 
ons veel veranderingen te wachten met nieuwe wet- en 
regelgeving die ook op het vastgoed veel impact hebben. 
Dus ik heb er zin in. Ik ben ook werkzaam als zzp-er en 
vooral actief bij en voor de overheid.  Samen met mijn 
gezin (mijn vrouw Marjan en 2 dochters van 12 en 7 jaar) 
woon ik in Eelderwolde waar we de nieuwbouw van Ter 
Borch hebben kunnen zien ontwikkelen vanaf het begin 
(2008). Daar kun je me regelmatig ’s ochtends vroeg – zo 
tussen 6 en 7 – tegenkomen als ik een rondje aan het 
rennen ben door de Onlanden. Vroeger was ik ook veel als 
roeicoach langs de waterkant te vinden, maar sinds de 
komst van onze kinderen is dat er wat bij ingeschoten. 
Misschien komt dat nog weer of stap ik zelf weer in de 
boot. Daarnaast kan ik me helemaal verliezen in 
geschiedenisboeken, bijvoorbeeld over de Eerste 



Wereldoorlog, politiek of monumenten. Hopelijk zien we elkaar binnenkort in het echt of anders 
online!  

 

Gebruik webcamset (met dank aan Anita Kadijk) 
Hoe gebruik je een webcamset? 

Wil je een webcamset gebruiken in de les maar weet je niet hoe dit werkt? Bekijk dan de instructie 
video! Binnen drie minuten weet jij hoe je de webcamset klaarzet voor de les en goed instelt voor 
Collaborate!Klik op de onderstaande afbeelding of op de link om de video te bekijken!

http://www.kaltura.com/tiny/jns15 

 
 

Leefomgeving in Transitie, info onderzoeksproject: Versterken “met 
gezond boerenverstand” 
 

“Het is 28 januari 2020, half 8 ’s avonds. Het dorpshuis is afgeladen met bewoners en experts. Beide 
groepen zijn nagenoeg gelijke groot. Ook twee lectoraten van de Hanzehogeschool zijn 
vertegenwoordigd. Iedereen probeert nog vlug een kop koffie of thee en een plak koek te 
bemachtigen voordat het avondvullende programma over Experiment Krewerd begint.” Dit was het 
begin van de samenwerking tussen het wierdedorp Krewerd en de Hanzehogeschool rond de 
versterking van de woningen. 

 

Net als veel andere dorpen in Noordoost Groningen werd ook Krewerd meerdere malen getroffen 
door aardbevingen. Nagenoeg alle woningen hebben hierdoor meervoudige schade en moeten 
beoordeeld worden voor versterking. Het dorp, dat 45 huizen telt en rond de 100 inwoners heeft, is 
vaak in het nieuws geweest omdat de bewoners het heft in eigen handen nemen om de 
versterkingsoperatie integraal en op dorpsniveau aan te pakken. De leverde de naam ‘Experiment 
Krewerd’ op. In dit experiment proberen bewoners de aardbevingsproblematiek op een positieve 
manier om te buigen door opgaven te koppelen zoals bijvoorbeeld de versterking en verduurzaming, 
maar gelijktijdig ook het karakter van het dorp te behouden 
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Het lectoraat Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen heeft als onderdeel van het experiment 
een methode ontwikkeld en toegepast waarbij in een versnelde procedure een versterkingsadvies 
wordt opgesteld op basis van beschikbare gegevens, oftewel “engineering judgement”. Door de 
Krewerders zelf gedoopt: versterken “met gezond boerenverstand”. De versterkingsopgave zou 
hierdoor goedkoper en sneller uitvoerbaar zijn. 

  

De samenwerking die met de Hanzehogeschool werd opgezet bestreek twee domeinen. Het 
lectoraat Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen zou de pilot met de versnelde 
beoordelingsprocedure leiden, terwijl het lectoraat Leefomgeving in Transitie (LiT) de ervaringen van 
bewoners rond deze pilot zou evalueren. Deze samenwerking tussen het sociale en technische 
domein is uniek in de versterkingsaanpak. 

 
Het onderzoek door de docentonderzoekers van LiT, naar de ervaring van de bewoners is in 
verschillende fasen uitgevoerd. In januari 2020 ging de eerste fase van start met een vooronderzoek 
naar de context van de pilot en het experiment. In april 2020 werd een eerste ronde vragenlijsten 
uitgezet en werden interviews gehouden met bewoners. Een tweede ronde, wederom met 
vragenlijsten en interviews, vond plaats in oktober-december 2020. De uiteindelijke resultaten geven 
een unieke kijk op de omstandigheden van de bewoners in Krewerd en leverden een zeer rijk 
databestand op over de ontwikkeling van de individuele gezondheid, de verwachtingen, het proces, 
de rol van de Hanzehogeschool en de ontwikkeling van de sociale cohesie in het dorp.  

 

Vanuit zowel beleidsmatig als wetenschappelijk oogpunt zijn de uitkomsten van deze pilot 
interessant en belangrijk. Door de samenwerking tussen het sociale en technische domein laat de 
pilot de resultaten van de versnelde versterkingsprocedure zien en biedt het gelijktijdig Inzicht in de 
beleving van het versterkingsproces. Dit biedt handvatten bij de opzet van eventuele 
vervolgprojecten en laat zien hoe bewoners begeleid kunnen worden bij een dergelijk proces. De 
definitieve onderzoeksresultaten zullen nog deze zomer aangeboden worden aan de NCG en de 
bewoners van Krewerd. 

 

Hanneke Pot, Chantal van der Sluis, Sam Sportel, Vera Sas en Elles Bulder 
 
 



EK Poule   
Ook zo toe aan leuke en 
spannende m omenten, of 
gespreksstof bij de 
koffieautomaat of online? 

 

Doe dan mee met de collega’s 
van V&M met de EK poule 
2021. We hebben via de AD EK 
poule een speciale V&M SIBK 
vriendenleague gemaakt. 
Iedere dag zien wie “verstand” 
heeft (of juist niet) van voetbal 
en op welke plek je staat. 

 

Naast de mogelijke prijzen die het AD beschikbaar heeft gesteld, ook speciale V&M prijzen: 

- De winnaar van de week (iedere week een andere plek die wint) 
- De verliezer van de week (de laagste plaats, of de grootste daler van de week) 
- De overall winnaar aan het eind van het EK, uiteraard diegene met de meeste punten 
- De overall verliezer aan het eind van het EK, uiteraard diegene met de minste punten 

 

Dus ook als je geen verstand hebt van voetbal en het EK normaal niet zou volgen, kun je toch lekker 
meedoen, zien hoe je collega’s het er vanaf brengen en wellicht een mooie prijs winnen.  

 

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de eeuwige roem die je als winnaar kunt vergaren. 

 

Klik op de volgende link om mee te doen aan de V&M SIBK vriendenleague:   

https://www.ad.nl/fun/apps/~g205550?league=Cd2q0MRLRZmBLbc1FpLuUQ 

Veel plezier en succes, en uiteraard allemaal meedoen!! 

AFC – V&M   

 

Agenda  
Ma 21 juni Studiedag (nadere info volgt) 

Di 29 juni WAC vergadering 17-20 uur 

Di 6 juli BBQ SIBK 16-19 uur (?) 
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Do 8 juli Diplomering 14-17 uur 

Di en Woe 13 & 14 juli teamuitje Zeegse 

 

Lector Vastgoed Bart de Zwart van de Hanzehogeschool (Foto: Eigen foto) 
 

 

Telefoonvergoeding per 1 sept thuiswerkregeling 

 Alle medewerkers in dienst met een omvang van 0,5 fte of meer kunnen  per 1 juli een vergoeding 
aanvragen via AFAS voor €10 per maand. 

Per 1 september houdt deze regeling op te bestaan en gaat dit over in een thuiswerkregeling. Zodra 
bekend is hoe deze regeling er uit ziet zal ik jullie hierover informeren. 

 

Vacatures  

      

Docent lid Opleidingscommissie 

De Opleidingscommissie zoekt voor het komende studiejaar een tweede docent lid.  

Voel je je betrokken bij je opleiding en wil je een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg van je opleiding? 
Meld je dan aan. Op dit moment zitten Nina de Vries en Joanne Boonstra in de OC, Joanne stapt er 
uit omdat zij onder andere jaarcoördinator is geworden en lid is van de examencommissie.  

Wat ga je doen 

De opleidingscommissie is het orgaan dat advies uitbrengt om de kwaliteit van de opleiding te 
bevorderen en te waarborgen. Daarnaast brengt zij desgevraagd of ongevraagd advies uit aan de 



teamleider van de opleiding over alle onderwijsaangelegenheden in de opleiding. De commissie 
heeft instemmingsrecht op de Onderwijs- en Examenregeling. De opleidingscommissie bestaat voor 
de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. 

De OC komt zo'n zes keer per studiejaar bijeen, van december tot juni. 

Vergoeding 

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de kwaliteitszorg van de opleidingen binnen 
het Instituut voor Bedrijfskunde. Daarom krijg je ook een vergoeding voor je inspanningen. Voor 
studenten geldt een financiële vergoeding, docenten krijgen uren voor hun inzet. 

Meld je aan 

Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg van je opleiding, stuur dan voor 14 juni 2021 een 
mail aan mij.  

 

Vacature: projectmanager ‘Verkenning nieuwe masteropleiding IBK’. 

IBK onderzoekt de mogelijkheid naar een interdisciplinaire masteropleiding die aansluit bij de 
regionale ontwikkelingen en de wens van het werkveld om toekomstbestendig en 
toekomstbestendig vorm te geven aan de hiervoor benodigde transities. Wat betekent dit voor de 
factor arbeid, de organisatie van werk en de werkomgeving? De master met als werktitel ‘Future of 
Work’ verbindt de krachten van de lectoraten en opleidingen van IBK en heeft als vertrekpunt om 
professionals op te leiden die een bijdrage leveren aan het vormgeven van toekomstbestendige & 
wendbare organisaties. De titel en de thema’s van de master staan nog niet vast. De master kan 
bijvoorbeeld gaan over slim/wendbaar organiseren en verbinden, duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers en de inrichting van een flexibele en stimulerende werkomgeving. De master kan een 
eigenstandige master worden, maar ook een variant worden van een reeds bestaande 
masteropleiding.  

Komend studiejaar willen wij een verkenning uitvoeren naar deze mogelijke nieuwe masteropleiding. 
Hiertoe zoeken wij een bevlogen projectmanager die de verkenning wil aanjagen, coördineren en 
uitwerken tot een besluitvormend document. Je werkt hiertoe nauw samen met de lectoren van IBK 
en de dean, die gezamenlijk de stuurgroep vormen voor deze verkenning. Voor de 
verkenningsopdracht die met name in semester 1 zal plaats vinden zijn 166 uren beschikbaar. Indien 
de Een vervolg van deze opdracht ligt binnen de mogelijkheden.  

Heb je interesse in deze rol? Bespreek dit met je teamleider en mail een korte motivatie aan Renate 
Coumou op: r.a.coumou@pl.hanze.nl. Voor meer informatie mag je ook bellen naar 06-55125068. 
Reageren kan tot maandag 31 mei.  

Vacatures Examencommissie en Toetscommissie 

Voor de toetscommissie en examencommissie zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden! 
Voor de toetscommissie zoeken we een gestructureerde en gedreven voorzitter en een lid, beiden 
met een visie op toetsen. Voor de examencommissie zoeken we flexibele collega’s voor de 

mailto:r.a.coumou@pl.hanze.nl


commissie studentzaken, die snel kunnen schakelen en die mondeling en schriftelijk goed kunnen 
communiceren. We bieden je een leuk team en een leerzame klus!  

Opleidingsmanager V&M 

De tekst is gedeeld op LinkedIn en onze recruiter Gina de Bruin gaat potentiele kandidaten 
benaderen om te polsen. De wervingscampagne die breed door de Hanze is uitgezet biedt wellicht 
ook mogelijkheden.  

 

 

Tot maandag, ik wens jullie een goed en zonnig weekend  

Groetjes Alice 

 

 


