
 

UITNODIGING
Lunchlezing 

“Kopje koffie buurvrouw!!”
Hoe de gebouwde omgeving sociale interacties 

kan faciliteren.

11 maart 2010 

Wat onderzoeken onze lectoren en 
onderzoekers? Wat is het verband tussen 
onderzoek en onderwijs? Het kenniscentrum 
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte organiseert 
ook dit jaar een aantal lunchlezingen en 
presentaties door lectoren, onderzoekers en 
promovendi over actuele onderwerpen. Doel 
is kennis en informatie delen en van gedachte 
wisselen met onze eigen docenten. 

Datum: 11 maart 2010
Tijd:  12.00-13.00 uur
Locatie: Zernikeplein 11, gang B1,    
  Docentenruimte 



“Kopje koffie buurvrouw!!”

Hoe de gebouwde omgeving sociale interacties kan faciliteren.

De buurt waar ik opgegroeid ben is niet meer de buurt van mijn 
jeugd. Het voetbalveldje is vervangen door struiken, omdat onze 
vroegere buurman heeft geklaagd over ballen in zijn tuin. De meeste 
mensen in de buurt werken overdag en brengen hun kinderen naar 
de kinderopvang. Mensen gaan met auto’s naar hun werk of naar de 
winkel in een dorp verderop. Voor de overgebleven ouderen in de buurt 
is er overdag weinig te zien en te beleven. De buurt is stil geworden.

Geert Mak beschrijft in het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ hoe 
dorpen en gemeenschappen ingrijpend zijn veranderd. Technologie 
heeft daar een grote invloed op gehad. In mijn promotieonderzoek voor 
de Universiteit Twente kijk ik daarom naar het effect van technologie 
op sociale interactie in een woongemeenschap voor ouderen. Hoe kan 
in deze tijd een woonomgeving gecreëerd worden waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten wanneer ze dat willen? Kan technologie daarin ook 
een positieve invloed hebben?

Op 11 maart zal ik in de docentenruimte in de B1-gang van de afdeling 
Bouwkunde een presentatie geven voor belangstellende collega’s. In 
mijn presentatie ga ik in op mijn onderzoek en zal ik tevens ingaan op 
de (meer)waarde van promoveren bij de Hanzehogeschool. Wat levert 
het op? Welke moeilijkheden kom je tegen?

U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groeten,

Jantine Bouma


