
Studiereis               
Denemarken

Welzijn, Zorg en Sociale 
Duurzaamheid
Op dinsdag 24 en woensdag 25 september organiseert Beyond Now een tweedaagse 
excursie naar de Deense steden Aarhus en Silkeborg. Waar Denemarken sterk op ons land 
lijkt, lopen ze duidelijk voor op het vlak van decentralisatie, extramuralisering, zelfredzaam-
heid en zeggenschap. Op ons programma staan twee verrassende en leerzame bezoeken: 
Rosengardcentret en Rumlepotten.

Het Rosengardcentret in Silkeborg is een prachtig voorbeeld van een centrum voor dagop-
vang waar de cliënten aan het roer staan. Eind mei zei Rudi Westendorp, hoogleraar oude-
rengeneeskunde, hierover op een landelijk In voor zorg!-congres: “De ouderen in Nederland 
hebben zichzelf afhankelijk gemaakt van de zorg, maar ze zeggen tegelijkertijd wel zelf de 
regie te willen nemen over hun metingen en medicatie als ze ziek worden. Mijn conclusie: 
de woonkamer moet de cockpit worden van de chronisch zieke. De zorg moet de oudere 
bevrijden uit de stikkende omarming en de overheid moet terugtreden.” Dat dit prima kan, 
illustreerde Westendorp door een inkijkje te geven in de werkwijze van dit dagcentrum 
in Denemarken waar ruim tweeduizend ouderen vijf dagen per week allerlei activiteiten 
kunnen ontplooien, voornamelijk dankzij vrijwilligers. “Dit is het nieuwe werken”.

Rumlepotten is een mooi voorbeeld van een co-housing project. Al gestart in de jaren 
‘80 van de vorige eeuw laat Rumlepotten nu zien dat wonen in een collectief met veel 
individuele vrijheden nog steeds interessant is, én interessanter wordt. Rumlepotten ligt 
in de prachtige zuidrand van Aarhus in het dorp Holme, op de grens tussen stad en land. 
Rumlepotten is onderdeel van de Højbjerg Cooperative Housing Association. Het woonge-
bouw bestaat uit 32 appartementen met bijbehorende tuinen. De huizen zijn verbonden 
door een glazen corridor - een overdekt wandelpad dat de huizen ontsluit. Vier keer per 
week eten de bewoners samen - meestal biologisch - in de gemeenschappelijke ruimte die 
ook plaats biedt aan sport, creativiteit, een houtwerkplaats en wasruimte. Buiten is er een 
kleine speeltuin, een grote gemeenschappelijke tuin met veel fruitbomen en bessenstruiken 
en een aantal kruidentuinen, die deels privé en deels collectief zijn.

Rosengardcentret en Rumlepotten zijn beide inspirerende concepten gericht op zelfbe-
wuste, kritische en sociale mensen. En op ouder worden en daarmee erg interessant in het 
kader van de veranderingen in wonen en zorg in Nederland. Tijdens de reis leggen we dan 
ook nadrukkelijk de focus op zowel de hardware (m2, prijs, voorzieningen), als de software 
(beleving, gevoel, uitstraling) en de orgware (samenwerking, beheer, organisatie / rol- en 
taakverdeling, marketing) in deze projecten.

Beyond Now heeft ruim tien jaar ervaring in het organiseren  van 
studiereizen op het gebied van wonen, welzijn,  zorg en duurzaamheid. 
Het afgelopen jaar organiseerden we onder meer studiereizen naar 
Stockholm, Helsinki, Detroit, Florida, Phoenix, Vancouver, Leipzig, 
Magdeburg en München.  
 

24 en 25 september 2013

Tweedaagse

...see BEYOND NOW



Programma op hoofdlijnen
dinsdag 24/09:  Vlucht Amsterdam – Aarhus (via Kopenhagen) 
     Rumlepotten, rondleiding en gesprek met Kirsten Marie Tøttrup   
     Uitwisseling ervaringen
     Groepsdiner
woensdag 25/09:  Rosengardcentret, rondleiding en gesprek met Elizabeth Gudberg
     Uitwisseling ervaringen
     Groepslunch
     vlucht naar Amsterdam (via Kopenhagen)

Praktische informatie
Deelnemers
Deelnemers aan de studiereis komen uit de hoek van welzijn, zorg, projectontwikkeling, 
woningcorporatie, overheid en advies. Belangrijk in onze reizen is ook de onderlinge 
uitwisseling van onze ervaringen ter plekke. We bediscussiëren onze bevindingen met 
elkaar en gaan na wat we willen meenemen naar Nederland en wat niet.
 
Reisleiding
De reis staat onder leiding van Beyond Now-partners ir. Alex Sievers MCD en Annelies 
van der Nagel MSc. Zij geven u graag meer informatie over de reis, het programma en de 
deelnemers.

Prijs
De prijs voor deze reis bedraagt € 1.150 incl. btw bij inschrijving voor 1 augustus 2013. 
Daarna dient u mogelijk rekening te houden met een toeslag in verband met oplo-
pende vluchtprijzen naarmate de datum van vertrek nadert. Bij de prijs zijn inbegrepen 
alle vluchten (economy class), lokaal transport, verblijf in middenklasse hotel (op basis 
1-persoonskamers), alle maaltijden, programmagerelateerde kosten, reisbegeleiding en 
informatiemateriaal. Wijzigingen in het programma door omstandigheden buiten ons 
om zijn voorbehouden. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde inschrijfformulier per post of 
per e-mail te retourneren naar:
Beyond Now bv, Alex Sievers, Herdersstaf 13, 3763 XS Soest
tel: 06 50 685 175, alex@beyondnow.nl

Wij hopen dat ons programma u interesseert. Graag begroeten wij u in september 2013 
als deelnemer. Inspiratie is ook te vinden op www.beyondnow.nl, waar we ook enkele 
beelden laten zien van de eerdere reizen die we hebben georganiseerd.



Inschrijfformulier
Beyond Now studiereis van 24 tot en met 25 september 2013 naar Aarhus en Silkeborg

O  Ja, ik neem deel aan de studiereis 

Naam organisatie: 
………………………………………………………………………………………………
Naam deelnemer:
………………………………………………………………………………………………
Functie: 
………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: 
………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………………………………
Naam als in paspoort: 
………………………………………………………………………………………………
Paspoortnummer:
………………………………………………………………………………………………

Indien het factuuradres afwijkt van het postadres, wilt u hier dan het factuuradres en 
eventueel aanvullende gegevens vermelden?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Postadres: Beyond Now bv, Alex Sievers, Herdersstaf 13, 3763 XS Soest
Mailadres: alex@beyondnow.nl

De deelnamekosten bedragen € 1.150,- per persoon, inclusief btw, bij inschrijving voor 
1 augustus 2013. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging en vervol-
gens de factuur. Nadere informatie over het programma, de deelnemers en dergelijke 
ontvangt u in de loop van september 2013. Indien u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met Alex Sievers, 06 50 685175. Bij onvoldoende deelname houdt Beyond 
Now zich het recht voor de studiereis niet of op een andere datum door te laten gaan. 
U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering zorg te dragen. 

Handtekening en datum


