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STUDIEREIS JAPAN
Inzichten & vergelijken op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg, stedenbouw en 
architectuur.

Meer dan 50.000 mensen zijn er ouder dan 100 
jaar. Door de vergrijzing zijn er meer huisdieren 
dan kinderen, capsule hotels is er het antwoord 
op ruimtegebruik in de grote steden. Het 
magische land waar Westerse en Oosterse 
werelden samenkomen: Japan. 

Van 13 t/m 29 oktober 2023 organiseren 
Zorgalliantie & Krachtige Kernen en de Academie 
Built Environment (HAN) een studiereis voor 
onze partners uit het werkveld naar het land van 
de rijzende zon. Het programma is opgebouwd 
uit twee thema weken; de eerste week is gericht 
op wonen, welzijn en zorg en de tweede week 
op architectuur en stedenbouw. 

Ga jij 1 of 2 weken mee?

WAAROM JAPAN?
Japan behoort net als Singapore, Taiwan 
en Hongkong al jaren tot één van de 
meest ontwikkelde landen in Azië. Strakke 
wolkenkrabbers, boeddhistische monumenten 
en traditionele paleizen wisselen elkaar af. De 
basisvoorzieningen zoals de ziekenhuizen en 
slaapaccommodaties zijn er net zo modern als in 
Nederland. Het land kent echter daarnaast nog 
vele traditionele, Oosterse invloeden: respectvol, 
hiërarchie bewust, aandacht, stiptheid maken 
dit land tot een fraaie mix van moderniteit en 
traditie, en dan hebben we het nog niet over het 
heerlijke altijd verse eten…

Nippon of Nihon zoals de Japanners Japan noemen is het meest 
oostelijk gelegen Aziatische land ter wereld. Japan bestaat uit vier 
grote eilanden en nog eens ruim 6000 kleine eilanden. 

VOOR WIE?
Wil je meer weten over hoe men omgaat met de snelle vergrijzing in 
Japan? Of heb je belangstelling voor de ontwikkeling van Japanse 
architectuur en stedenbouw? De reis is bijvoorbeeld interessant voor 
beleidsmedewerkers, managers of projectleiders. 



   WEEK 1: 
   WONEN, ZORG EN WELZIJN
Japan heeft een sterke vergrijzing met een grote vitaliteit, waardoor 
wonen-zorg-welzijn zeer interessant zijn om inzicht te krijgen en te 
vergelijken met de onze samenleving. De zorg in ouderencentra 
is er bijvoorbeeld goedkoper dan zorg thuis. Onze partner Toyo 
Universiteit ontvangt ons graag en laat meer van de inside van 
Japan zien. We gaan inzichten opdoen rondom de ouderenzorg 
en huisvesting, verbinding van zorg en welzijn en welke rol wonen 
daarbij kan spelen.

   WEEK 2: 
   ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
De tweede week is gericht op architectuur en stedenbouw, zowel 
traditioneel als modern. We bezoeken een vaste relatie op een van 
de universiteiten en een of meerdere architectenbureaus. Daarnaast 
is de architectuur overal om ons heen met gebouwen van Kengo 
Kuma, Shigeru Ban, Tadao Ando, naast de oude tempelcomplexen.

Uiteraard bieden beide weken ruimte voor culturele inspiratie en 
om te netwerken. En je kan er voor kiezen om 1 week mee te gaan 
(wonen, welzijn zorg of architectuur). Het volledige programma van 
twee weken te doen, of om 1 week mee te gaan en zelf een week 
rond te trekken. 

GLOBAAL PROGRAMMA 1E WEEK:

Dag 1 vrijdag: 
Heenreis Tokyo

Dag 2 zaterdag: 
Hotel, kennismaken met elkaar en de stad

Dag 3 zondag: 
Highlights Tokyo

Dag 4 maandag: 
Bezoek campus Toyo, lezingen en welzijn onderzoeksprojecten buurt

Dag 5 dinsdag: 
Bezoek danchi’s and shopping center for elderly 

Dag 6 woensdag: 
Bezoek en inleiding housing for elderly/care institutes

Dag 7 donderdag: 
Bezoek en inleiding housing for elderly/care institutes 

Dag 8 vrijdag: 
Highlights buiten Tokyo

Dag 9 zaterdag: 
Dag voor jezelf in of buiten Tokyo

Dag 10 zondag: 
Terugreis naar Nederland

GLOBAAL PROGRAMMA 2E WEEK:

Dag 9 zaterdag: 
Hotel, kennismaking elkaar en stad

Dag 10 zondag: 
Highlights Tokyo

Dag 11 maandag: 
Bezoek Tokyo tech of Shibaura university en 2x architectuur 

Dag 12 dinsdag: 
Bezoek Omotosanda hills, MRDV, Herzog & de Meuron 2x, 
Kenzo Kuma

Dag 13 woensdag: 
Bezoek St Mary Church, KenzoTange, tatami house en meer

Dag 14 donderdag: 
Shinkansen naar Hiroshima en (Kyushu universiteit) Fukuoka, 
(overnachting buiten Tokyo)

Dag 15 vrijdag: 
Bezoek Fuji berg, Shigeru ban center, of dag met Kyushu rond 
aardbeving- en tsunami-bestendig bouwen 

Dag 16 zaterdag: 
Dag voor jezelf in of buiten Tokyo 

Dag 17 zondag: 
Terugreis



 
  CONTACT   
 E zorgalliantie@han.nl (praktisch)       
 E dort.spierings@han.nl (inhoudelijk) 

De studiereis wordt georganiseerd door Zorgalliantie & Krachtige 
Kernen en Academie Built Environment.

REISLEIDING
Na jaren van Japan-bezoeken door HAN-docent Dort Spierings en 
studenten met verschillende studieopdrachten hebben we deze 
expertise ingezet om een goede studiereis samen te stellen en ter 
plaatse te zorgen voor goede begeleiding. 

MASTERCLASS
Nog niet overtuigd om deel te nemen? We organiseren twee 
masterclasses over Japan 21 maart en 9 mei. Wil je daarbij zijn, laat 
het ons vast weten via zorgalliantie@han.nl.

KOSTEN
Voor 1 week
Voor de deelname zullen de kosten voor rond € 4.950,- 
(incl btw vlucht, overnachtingen, maaltijden en entrees) bedragen 
Voor 2 weken totaal
Voor de deelname aan 2 weken van de studiereis bedraagt het rond 
€ 7950,-.

BELANGSTELLING
Al enthousiast geworden om mee te gaan? Laat het ons vast weten 
via het belangstellingsformulier.

  ‘SINCE I AM A JAPANESE MAN WHO’S BEEN BUILDING
 THROUGH THE EXPERIENCE OF JAPANESE ARCHITECTURE, 
 MY ACTUAL DESIGNS COME FROM JAPANESE   
 ARCHITECTURAL CONCEPTS, ALTHOUGH THEY’RE BASED 
 ON WESTERN METHODS AND MATERIALS.’ 

 - Tadao Ando

 ‘SCIENTIFIC STUDIES SUGGEST THAT ONLY ABOUT 25   
 PERCENT OF HOW LONG WE LIVE IS DICTATED BY GENES, 
 ACCORDING TO FAMOUS STUDIES OF DANISH TWINS. THE 
 OTHER 75 PERCENT IS DETERMINED BY OUR LIFESTYLES 
 AND THE EVERYDAY CHOICES WE MAKE.’

 -  Dan Buettner, The Blue Zones: 9 Lessons for 
 Living Longer From the People Who’ve Lived 
 the Longest
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