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Duurzaam Bouwen workshops voor de Maatschappelijke Opvang  
 
Kees Duijvestein heeft samen met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het 
adviesbureau BOOM in Delft een ontwikkelstrategie ontworpen op basis van het 4 P 
model. Bij dit model wordt de triple P, (People Planet en Profit)  van Duurzame 
Ontwikkeling uitgebreid met  de P van Project van Ruimtelijke kwaliteit. (Zie voor een 
uitgebreidere omschrijving Workshops: Helderheid over duurzaamheid) 
Duurzaam bouwen is het vinden van een juiste balans tussen deze toegevoegde  
ruimtelijke kwaliteit  en de sociale kwaliteit, de milieu kwaliteit en de economische 
kwaliteit. 
De kwaliteit die het belangrijkste wordt gevonden wordt bovenaan gesteld, maar 
waarbij de andere de top zullen moeten dragen en dus ook voldoende aandacht 
moeten krijgen. 

 

 
 

In de maatschappelijke opvang zal de sociale kwaliteit People ongetwijfeld het 
belangrijkst gevonden worden en dus, in tegenstelling tot dit figuur, bovenaan staan 
 
Op basis van dit uitgangspunt hebben Kees Duijvestein en Terry van der Heide  een 
aantal “ sticker” workshops voor de maatschappelijke opvang ontwikkeld. 
Deze blijken goede instrumenten te zijn om prioriteiten, ambities en beoogde 
kwaliteiten vast te stellen, waarmee organisaties in de maatschappelijke opvang een 
herontwikkelings- en/of nieuwbouwproces in kunnen gaan. 
Na een inleiding geven de deelnemers met stickers aan welke thema’s zij belangrijk 
vinden.  
 
Groen staat voor: Ik vind dit een belangrijk thema en ga er zelf wat aan doen 
Blauw staat voor: Ik vind dit een belangrijk thema, maar laat het aan anderen over 
Geel staat voor: Ik stel dit ter discussie 
Rood staat voor: Ik vind dit thema onbelangrijk voor dit project 
 
De groepsgrootte van prioriteiten workshop is 10 tot 100 personen. 

 



 
 
 
Een overzicht van het stickeren voor een project voor de huisvesting van dak- en thuislozen. 
 
 
 
 

 
 
 
Het stickervel ruimtelijke kwaliteit voor een project voor de huisvesting van dak- en thuislozen: te zien 
is dat er overeenstemming is over degelijkheid, flexibiliteit en ruimtelijke opbouw, dat hergebruik van 
de bestaande bebouwing in dit geval niet gewenst is en dat discussie gewenst wordt over de visuele 
kwaliteit. 
 


