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Kenniscentrum Noorderruimte 
 ontwikkelen en delen van kennis 

Lectoren 
 vastgoed   
 maatschappelijk vastgoed 
 krimp en leefomgeving 
 kenniscirculatie oa via de kenniskring 

Onderzoekers 
 duurzaam bouwen, leefomgeving, werklandschappen 

Onderzoeksprojecten blok 3.1 
 
www nederlandbovenwater nl                   www noorderruimte nl  

Relatie kenniscentrum - onderwijs 

http://www.nederlandbovenwater.nl/
http://www.noorderruimte.nl/


Thema’s 

Leefomgeving  
Hieke vd Kloet; onderzoeker en docent 
Martin Stijnenbosch lector Vastgoed 

Duurzaam bouwen 
Tineke vd Schoor; onderzoeker en promovenda 

Werklandschappen, met name Maatschappelijk Vastgoed 

Jan Veuger lector Maatschappelijk Vastgoed 
Mariëlle Bovenhoff; onderzoeker en docent 
Jan Gerard Hoendervanger; onderzoeker en docent 
(dhr IJszenga en dhr Houwer van de gem Groningen) 
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Leefomgeving 

 
 

• 1. iAge project 
•  Een internationaal                                                

project gericht op                                                                                
    krimp en vergrijzing 
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Leefomgeving 

5Instituut voor Bedrijfskunde 

Onderzoeksvraag:  
Hoe kunnen 50-plussers zo lang mogelijk in hun 
eigen woning blijven wonen met behulp van ICT? 
 
 
 
 

   iAge 
 
 
 
 

 
 
 



iAge: Wonen en ICT 

6Instituut voor Bedrijfskunde 



Leefomgeving 

• 2. onderzoek naar leegstand in de kleine 
kantorenmarkt in Groningen 
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Leefomgeving 

• 3. onderzoek naar studentenhuisvesting in 
Groningen 

8Instituut voor Bedrijfskunde 



DUURZAAM BOUWEN 

4. lokale energie initiatieven 
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PRACTICAL PROGRAM  ENERGIE+DORP 

•Energy system 
•Energy 

solutions 

•Outreach 
activities 

•Teambuilding 

•Sketching 
•GIS 
•'Charrette' 

•Enquête 
•Interviews 
•Fieldwork 

Village 
Assessment 

Landscape 
workshop 

Scenario 
workshop 

Communication &  
organisation 



ENERGIE + DORP 

Onderzoek naar Lokale duurzame energie initiatieven 
Initiatief Duurzaam Pekela: 
Wens: oprichten Energie coöperatie 
Enquête: draagvlak in dorp en omgeving 
Toepasbaar voor andere dorpen 

Opdracht: 
Enquête afnemen in Pekela 
Web-versie ontwikkelen 
Resultaten in SPSS 



Werklandschappen 

5. Maatschappelijke voorzieningen in 
Meerstad 
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Werklandschappen 

6. Centraal vastgoedmanagement 
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Groepen & eerste coaching 

• Groepssamenstelling regel je na de 
toelichting, binnen tien minuten  
 

• Invullen op standaardformulier, direct 
inleveren 
 

• Bekendmaking groepsindeling, onderwerp en 
coaches over 20 minuten, op A-terras V&M 
 

• Aansluitend de groepscoaching 
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Week 1 

• Individuele oriëntatie ; 28u 
• Mediatheek bezoek 
• Gesprek met de opdrachtgever 
• Projecthandleiding is leidend! 
• …. 

 



Overzicht van de projecten 

1. iAge 
2. Leegstand kleine kantorenmarkt 
3. Studentenhuisvesting in Groningen 
4. Lokale energie initiatieven; Pekela 
5. Maatschappelijke voorzieningen Meerstad 
6. Centraal vastgoedmanagement 
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