
Welkom bij de interactieve sessie van 
Gezondheid & Welzijn

We beginnen over enkele minuten

innovatiewerkplaatsen Gezonde Stad, Healthy Workplace en Health Space Design



Healthy Workplace 

Hybride werken vraagt om goede afspraken
Hybride werken kan zowel positieve als 
negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld 
work-life-balance, autonomie en sociale 
cohesie; goede afspraken zijn daarom cruciaal.

Concurreren met de thuiswerkplek
Sinds het hybride werken kunnen medewerkers 
nu zelf bepalen waar ze hun werkzaamheden 
uitvoeren; organisaties moeten concurreren 
met de thuiswerkplek.

Werkomgeving en effectiviteit
Kenniswerkers en studenten zijn zich meer 
bewust geworden van de impact van de 
werkomgeving in relatie tot het zo effectief 
mogelijk kunnen werken. 



De kracht van 
ouderen

Social Work: ‘’Kijk en luister naar de oudere en
gebruik hun eigen kracht om hun zelfredzaamheid te
vergroten’’

Vastgoed: "Ga met ouderen in gesprek over waaraan
vastgoed moet voldoen"

Facility Management: ‘’Geef de ouderen een stem bij
het opzetten en inrichten van een ontmoetingsplek”



Gezonde Stad 
Buitenklimaat
Bij de herinrichting van een openbare ruimte zoals het Molukkenplantsoen en de 
infrastructuur is het van belang aandacht te hebben voor veiligheid en onderhoud. 
Verder is het van belang bij elke fysieke ingreep, ook voor bijvoorbeeld het verbeteren 
van de verkeersveiligheid, bewoners te betrekken van alle leeftijden en doelgroepen 
en ook aan te sluiten op hun lifestyle. 

Oudere jeugd
Jongeren willen een eigen plek waar ze samen kunnen komen met leeftijdgenoten en 
niet met jongere kinderen.

Binnenklimaat
Om het binnenklimaat in de woningen gebouwd tussen 1945 en 1970 in de Indische 
Buurt en de Hoogte gezonder te maken, zijn eigenlijk grote veranderingen nodig, zoals 
spouw-isolatie en ventilatiesystemen. In afwachting van grote aanpassingen kunnen 
een aantal kleine aanpassing een bijdrage leveren, zoals kieren dichten en af en toe 
een raam open.

Built environment, Social Work, Vastgoed en Makelaardij, Toegepaste Psychologie



interactieve sessie van 
Gezondheid & Welzijn

De centrale afsluiting gaat verder in de andere 
Blackboard Collaborate sessie om 11.15 uur
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