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In het middagprogramma is er ruimte voor verdieping en uitwisseling in vier workshops 
rondom de thema’s authenticiteit, domotica en beleving.
U kunt uit onderstaand aanbod twee workshops kiezen. Bij uw aanmelding kunt u uw 
voorkeur kenbaar maken. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt.  De volgorde van 
binnenkomst van de aanmeldingen bepaalt de indeling. Bij aanvang van de dag zal de indeling 
kenbaar gemaakt worden.

Workshop 1: FAÇADE 2012 kunst en citymarketing
Onder leiding van Sandra Smets, kunstcriticus o.a. bij NRC Handelsblad, wordt het belang van 
kunst voor de uitstraling en imago van de stad onder de loep genomen. Tijdens de workshop 
wordt de situatie Middelburg vanuit diverse scenario’s belicht en besproken.

Workshop 2: Domotica in de zorg, onder leiding van: Jet Karreman van JKV Consultancy
Als directeur van een adviesbureau voor zorg & welzijn, dat is gespecialiseerd in de toepassing, 
implementatie en optimalisatie van woonzorgtechnologie heeft Jet Karreman veel ervaring 
met de obstakels die zorgorganisaties tegenkomen tijdens het implementatietraject. Tijdens de 
workshop zullen acht obstakels benoemd worden en handvatten gegeven om deze te tackelen 
binnen uw organisatie.

Workshop 3: De stad als magneet voor de regio
Stedelijkheid is steeds meer een voorwaarde voor ontwikkeling en innovatie. Hoe belangrijk 
zijn stedelijke voorzieningen en wat gebeurt er als gevolg van ontwikkelingen als ontgroening 
en vergrijzing? Centraal in deze workshop staan de kansen en mogelijkheden voor steden om 
een aantrekkelijk profiel te houden en te versterken. In de workshop gaat Dick van der Wouw 
verder in op de situatie in Zeeland. Wat heeft Zeeland nodig aan stedelijkheid en hoe realiseren 
we dat? U wordt hierover uitgedaagd aan de hand van stellingen.

Workshop 4: Herbestemming erfgoed, cultuur als vliegwiel voor sociaal-economische en 
ruimtelijke ontwikkeling. Een derde van al het industrieel, agrarisch en religieus erfgoed komt 
de komende 20 jaar op de markt. Een enorme opgave. Niet alles kan behouden worden, maar 
wat wel behouden wordt, moet ook worden herbestemd. Ingeleid door Willem Huijbreghs.
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Donderdag 25 oktober:  Identiteit en maakbaarheid  van de stad
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Zeeuwse Bibliotheek

Middelburg is exemplarisch voor een nationaal verschijnsel, waar renovatie en herbouw van 
oude Nederlandse steden op gespannen voet staat met vraagstukken rond authenticiteit. 
Internationaal woeden al jaren felle discussies over modernismen versus historiserend bouwen, 
over planologie versus burgerinspraak. De kunstenaars en architecten in FAÇADE benaderen 
authenticiteit zo veel mogelijk vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dat geeft veelstemmigheid 
en biedt ruimte om over beladen begrippen als ‘nep’ en ‘namaak’ te discussiëren. 

10.00 Inloop en koffie
10.30 Welkom door Kathrin Ginsberg, directeur CBK Zeeland en dagvoorzitter
10.45 De maakbare stad; Sandra Smets, journalist en kunsthistoricus
11.15 Middelburg en de (re)constructie van de steden; Paul Meurs,
 hoogleraar restauratie/transformatie aan de TU Delft
12.00 Het dilemma van de moderne architect; André Kempe, partner van
 Atelier Kempe Thill
12.45 Lunch
13.30 FAÇADE 2012 wandeling onder leiding van Nico Out, kunstcriticus PZC
15.00 Pauze
15.15 Toelichting kunstwerk Profundis;  Renato Nicolodi, deelnemende kunstenaar 
 aan FAÇADE 2012
15.45 Branding en identiteit van de stad;  Maarten Königs, partner in de Holland 
 Branding Group en associé bij Sioo
16.30 Panelgesprek met sprekers van de dag
17.00  Afsluiting en borrel

 

Vrijdag 26 oktober: Leefbaarheid van de stad
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: Zeeuwse Bibliotheek

Hoe wij de omgeving beleven hangt van veel factoren af. Van de stad als maakbare omgeving 
richten wij ons deze dag op de leefbaarheid van de stad, om vervolgens  de beweging  
te maken  van de leefbaarheid van de buitenruimte naar die van de binnenruimte: de 
zorgomgeving. Het ochtendprogramma past daarmee in de reeks inspiratiesessies van CURA-B 
rond innovaties in de zorg. Het inspirerende programma omvat de beleefbaarheid van de stad, 
wonen en zorg, een langetermijnvisie en de healing environment, een zorg filosofie waarbij de 
beleving van gebouwen centraal staat. 

9.00  Inloop en koffie
9.30  Welkom en inleiding door de dagvoorzitter Arend Roos,
 programmamanager IZ-Zeeland bij Economische Impuls Zeeland 
9.45 Leefbaarheid van de binnensteden; Dick van der Wouw, Scoop
10.15 De effecten van het scheiden van wonen en zorg; Peter Bevers,
 directeur van R&B wonen 
10.40 Koffie
11.00  Healing environment; Hans Becker van Humanitas 
11.50  Domotica; Andre Lokerse, manager Zorg en Welzijn van Zorggroep Ter Weel
12.10 Evidence Based Design;  architect Don Monfils van WTS architecten
12.30 Lunch
13.30 Workshop naar keuze
14.30 Pauze
15.00 Workshop naar keuze
16.00 Plenaire terugkoppeling van de workshops
16.30 Afsluiting en borrel

workshops >

Symposium FAÇADE 2012
Niets is wat het is alles is wat het lijkt

dag 1 dag 2

FAÇADE 2012 laat deelnemers en bezoekers vanuit verschillende disciplines 
(beeldende kunst, architectuur, stedenbouw) en op verschillende niveaus kijken naar 
de maakbaarheid en de leefbaarheid van de stad.  Centraal staan hierbij de stad 
Middelburg, het begrip authenticiteit en de invloed daarvan op de beleving van de 
stad. 

In sectoroverstijgende samenwerking en co-creatie is de invulling gegeven aan de 
tweede dag: CBK Zeeland met FAÇADE 2012, Economisch Impuls Zeeland met CURA-B 
en Scoop hebben de handen ineen geslagen om dit gezamenlijk vorm te geven. 
Daardoor worden informatie, inspiratie en verdieping samengebracht in een boeiend 
programma, waarbij aandacht is voor zowel het grote geheel als de private omgeving.

Deelname aan het symposium is gratis.
In verband met de organisatie is het wel noodzakelijk om voor 23 oktober in te schrijven 
voor het symposium. Inschrijven kan via de mail info@cbkzeeland.nl , telefonisch 0118-
611443 of  sturen naar CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg.

Het symposium wordt gehouden in de
Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
Kousteensedijk 7
4331JE MIDDELBURG


