
 

 

PERSBERICHT 13-07-2022 

Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2022 geopend 

De inschrijving voor de prijsvraag ‘Buurtroutes – plekken voor ontmoeting’, is geopend. Tot 5 september 2022 

kunnen ideeën om ontmoeting te stimuleren door het ontwerp of de inrichting van de openbare ruimte 

ingediend worden. Op 3 oktober, in de Week tegen Eenzaamheid, is de prijsuitreiking tijdens het seminar 

Buurtroutes. 

ONTMOETING IN DE LEEFOMGEVING 

Dit jaar gaat de ZorgSaamWonen Award over ideeën voor ontmoeting in de leefomgeving. De ideeënprijsvraag 

‘Buurtroutes - plekken voor ontmoeting’ richt zich op nieuwe invalshoeken om ontmoeting in de buurt te 

stimuleren. Hoe kunnen fysieke ingrepen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, tussen jong en oud, 

met of zonder zorgvraag? Het kan ook gaan om een ‘pop-up’ idee dat steeds op een andere plek ontmoeting 

mogelijk maakt. Nieuwe ideeën en plannen om bestaande projecten uit te breiden of door te ontwikkelen 

kunnen tot en met 5 september ingediend worden via de website van ZorgSaamWonen. 

https://www.zorgsaamwonen.nl/zorgsaamwonenaward 

JURY- EN PUBLIEKSPRIJS  

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury. De leden van de 

jury zijn Geesje Nijhof, lid van de Raad van Ouderen, Rick Kwekkeboom, lector  Hogeschool van Amsterdam, 

Marlou Pijnappel teamleider Oranje Fonds en Henk Middelkoop architect bij Kokon architectuur en 

stedenbouw. Samen bepalen ze wie de juryprijs op 3 oktober uitgereikt krijgt op het seminar Buurtroutes – 

plekken voor ontmoeting. Naast de juryprijs wordt op 3 oktober ook de publieksprijs uitgereikt. Na een digitale 

stemronde via de site van ZorgSaamWonen wordt op het seminar door het publiek uit de drie genomineerden 

de winnaar gekozen. Aanmelding voor de prijsvraag en voor het seminar is gratis. 

EÉN TEGEN EENZAAMHEID 

Vorig jaar lanceerde het platform ZorgSaamWonen voor het eerst de ZorgSaamWonen Award. Met het thema 

Eenzaamheid en wonen: ruimte voor ontmoeting was een nieuw initiatief geboren. De Award is bedoeld voor 

projecten die eenzaamheid verminderen of voorkomen. De projecten Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en 

Hart van Vathorst hebben de ZorgSaamWonen Award 2021 gewonnen. De prijsvraag en seminar worden in 

samenhang met het Programma Eén tegen Eenzaamheid en met ondersteuning van het ministerie van VWS 

georganiseerd. 

OVER ZORGSAAMWONEN 

Het landelijke platform ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis over de opgave in wonen, zorg 

en welzijn. Het verbindt professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. 

Het platform informeert vanuit drie hoofdthema’s Omzien naar Elkaar, Vitaal Ouder Worden en Wonen en 

Woonomgeving en heeft een website, nieuwsbrief en organiseert jaarlijks een landelijk congres, excursies, 

rondetafels, masterclasses, seminars en brengt digitale magazines uit. Leden, partners en onze experts bepalen 

de koers.  

Meer informatie:  

Daniëlle Harkes |  0655123734 

Elissa Schoemaker | 0631778850 

https://www.zorgsaamwonen.nl/zorgsaamwonenaward

