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Woon-zorglandschap
in beweging 

De verzorgende samenleving waar Nederland 
decennialang om bekend stond, heeft plaats 
gemaakt voor een meer participerende en 
co-creërende samenleving waarin praktijk en 
wetenschap elkaar steeds meer weten te vinden. 
Vooruitstrevende maatschappelijke organi-saties 
en onderzoekers van de TU/e werken aan het 
woon- zorglandschap van nu én van morgen. 
Met de Empathic LivingLabs willen we tot concrete 
oplossingen komen voor maatschappelijke 
uitdagingen waar wij als samenleving voor staan.
Het gaat om een samenwerkingsverband met 
oog voor people, planet en profit, met het doel 
om concepten en producten te ontwikkelen die 
mensen stimuleren om hun dagelijkse activiteiten 
te blijven ondernemen en/of interactie met 

de omgeving aan te gaan om zodoende een 
sneller herstel en actieve levensstijl en/of sociale 
interactie  te bevorderen en door inzet van slimme 
technologie o.a. bepaalde (mantel)zorgtaken over 
te nemen. 
Op die manier kunnen gebouwen meer gaan 
bieden dan enkel een dak boven het hoofd, wat 
zeker voor de kwetsbare doelgroepen kwalitatieve 
winst betekent. Het gaat erom om op een 
“empathische” en begripvolle wijze het dagelijks 
leven van mensen in hun (eigen) woonomgeving 
te veraangenamen en te vergemakkelijken met 
behulp van slimme technologie; een technologie 
die hen kent, begrijpt, aanvoelt en daarop 
adequaat reageert.
Zo worden door de ingezette PDEng-
onderzoekers momenteel nieuwe woonvormen, 
ontwerpprincipes, technieken en methoden 
voor “slim” wonen en revalideren op zowel 
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theoretische als empirische basis onderzocht. De 
Living Labs leveren een substantiële bijdrage aan 
de vergaring van empirische kennis van fysieke 
en virtuele sociale interactie van mensen in een 
nieuwe woonzorgomgeving. Aan de hand van 
deze methodologie onderzoeken we de waarde 
van de omgeving en zijn impact op de dynamiek 
van het dagelijks leven inclusief de daarbij 
behorende dienstverlening. 
Het bijzondere aan deze Living Labs is dat door 
de actieve samenwerking met deze innovatieve 
organisaties de hele keten van wonen, van 
zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan 
intramuraal wonen, behandeld wordt (figuur 1).
De impact van de innovaties die we middels 
deze verschillende projecten ontwikkelen, 
blijkt uit de aandacht en positieve reacties die 
we, ook vanuit internationale kringen, hebben 
ontvangen. Het verheugt ons dat er meerdere 

organisaties bereid zijn geweest om aan te 
sluiten bij de richting die we zijn ingeslagen; in 
een jaar tijd is het aantal opgestarte projecten 
namelijk verdubbeld. Opmerkelijk hierbij is de 
grote variëteit aan deelnemende organisaties 
uit de woon-, zorg- en revalidatiesector. Op deze 
manier wordt in dit samenwerkingsverband een 
soort database van evidence based oplossingen 
voor het ontwerpen en realiseren van woon- 
zorg- en revalidatieomgevingen gecreëerd. 
Dit is geen doel op zich, maar staat in dienst 
van de verwezenlijking van het uiteindelijke, 
overkoepelende doel: bijdragen aan de kwaliteit 
van leven van de bewoner.
Voorliggende brochure geeft een indruk van de 
verschillende lopende projecten. 

5

Bron:  -  Ven, G. van. (2017). FWG Trendrapport. De zorg, ongelijk voor iedereen. Utrecht: FWG. P. 56-57. 

 - Mohammadi, M. (2017). Empathische woonomgeving. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. P. 19-20. 

Figuur 1: Samenwerking met organisaties binnen de hele keten
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De leerstoel Smart Architectural Technologies 
van de TU/e verricht onder leiding van prof.
dr. ir. Masi Mohammadi onderzoek naar 
ruimtelijke en technologische middelen voor 
het bevorderen van het toekomstgericht 
en mensgericht bouwen. De werelden 
van mensgericht bouwen en innovatieve 
technologie worden in het ontwerp bij elkaar 
gebracht om van daaruit te komen tot de 
ontwikkeling van een integraal concept voor de 
‘Empathische woonomgeving’. Deze concepten 
en tools worden momenteel in samenwerking 
met maatschappelijke organisaties, zoals jullie, 
gevalideerd in een aantal Living Labs.

Smart Architectural 
Technologies

EMPATHIC
ENVIRONMENT

Social developments

Technological developments

Bron: Mohammadi (2017). De Empathische Woonomgeving
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De Nederlandse samenleving vergrijst. 
Daarnaast stijgt de leeftijd van de inwoners 
én stijgt het aantal senioren dat lijdt aan 
dementie. Senioren die aan dementie in een 
laat stadium lijden, kunnen niet meer thuis 
blijven wonen en moeten verhuizen naar een 
intramurale woonzorgomgeving. De vraag rijst 
waar deze intramurale woonzorgomgeving aan 
moet voldoen en wat de ruimtelijke eisen van 
het gebouw en zijn directe omgeving zijn.
RSZK Zorgprofessionals is een vooruit-strevende 
zorgorganisatie in de segmenten verpleging, 
verzorging en thuiszorg. Naast deze vormen 
van zorg, leveren zij ook een breed scala aan 
dienstverlening aan huis. Begin 2017 heeft de 
organisatie haar meerjarenbeleidsplan voor 
de komende jaren opgesteld, met als motto: 
‘Thuis kan overal’. 
Om in te spelen op de sociale uitdagingen van 
deze tijd en om zich op de toekomst te richten, 
is RSZK Zorgprofessionals op zoek naar welke 
wijze de woonzorgomgeving voor senioren met 
dementie binnen de organisatie zou moeten 
veranderen. Naast het in de zomer van 2017 
opgestelde strategisch vastgoedplan, is de 
organisatie de samenwerking aangegaan met 
de TU/e om samen de uitdaging aan te gaan.

Gepassioneerd

Persoonlijk

Samen
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“Samen ontwikkelen wij een slimme 
woonzorgomgeving voor de bewoner 

met dementie én de zorgprofessional”
Leonie van Buuren

Slim wonen ontzorgt
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De focus van het onderzoek ‘Slim wonen ontzorgt’ 
ligt op het genereren van een toekomstgericht 
model, in co-creatie, voor een slimme intramurale 
woonzorgomgeving voor senioren met dementie. 
Het model richt zich op een drietal aspecten: 
ruimtelijke strategieën, technologie en het 
zorgconcept. De ontwerpprincipes richten zich 
vooral op het gebouw en het direct omliggende 
perceel. Voor het gebouw zijn de principes 
gericht op de ruimten: entree en ontvangst, 
gang, ontmoetingsplek, individuele ruimte en het 
sanitair.
De ontwerpprincipes zullen worden vertaald naar 
(typologische) plattegronden. Daarnaast wordt 
een interventie getoetst in een living lab binnen 
de zorgorganisatie. De kennis die is opgedaan uit 
het onderzoek wordt toegepast in drie projecten 
van RSZK Zorgprofessionals: een renovatie, een 
uitbreiding en een nieuwbouw project.



Bron: Proteion.nl

Lopende Living Lab
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Betaalbaar en beschikbaar

Duurzaam

Leefbaar en verbindend

Bron: Woningstichting Domus

Als specialist op het gebied van (zorg)
huisvesting hebben wij van woningstichting 
Domus geconstateerd dat de vraag naar 
passende zorg –of zorggeschikte woningen voor 
mensen met een beperkt inkomen de komende 
jaren zal blijven groeien. Daarvoor zijn we een 
samenwerking met de Technische Universiteit 
Eindhoven aangegaan om het concept van de 
‘empathische woning’ uit te werken. 
Als maatschappelijke organisatie werken wij 
in een netwerk intensief samen met partners 
op gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Ons aandachtsgebied ligt vooral in de stad 
Roermond. 
Woningstichting Domus investeert in 
duurzaam vastgoed en wij zijn kritisch op de 
betaalbaarheid van onze woningen. Dit vertaalt 
zich in ons ondernemingsplan 2017-2021. Deze 
koers wordt uitgewerkt in een drietal thema`s:

 - Betaalbaar en beschikbaar
 - Leefbaar en verbindend
 - Duurzaamheid 

Deze thema`s zijn leidend bij de uitwerking van 
het concept van de empathische woning voor 
mensen met een zorgvraag. 
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“De empathische woning moet 
voor iedereen toegankelijk zijn”

Marije Kortekaas

Sociale woningbouw 
vanuit empathisch 

perspectief
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Ondanks dat we een vergrijzende samenleving 
hebben, neemt het aantal mensen dat in een 
instelling woont sinds de jaren ’80 af. Dit komt 
onder andere doordat de overheid zelfstandig 
wonen steeds meer stimuleert. De leerstoel 
Smart Architectural Technologies onder leiding 
van Prof.dr.ir. Masi Mohammadi reageert hierop 
met de empathische woning.
Woningstichting Domus is geïnteresseerd in 
dit concept en wil werken aan een empathisch 
woonconcept dat betaalbaar is voor hun 
kwetsbare doelgroep. Ik ben gevraagd om te 
onderzoeken wat dit inhoudt voor de gebouwde 
omgeving. 
Het doel van dit project is om toekomst-
bestendige woningen te ontwikkelen die een 
actief en zelfstandig leven stimuleren. Dit doen 
we door middel van een integrale aanpak waarbij 
we kijken naar de doelgroep, de ruimtelijke 
omgeving, en de slimme technologie. 
Dit onderzoek zal leiden tot ontwerpprincipes 
voor sociale woningbouw vanuit een empathisch 
perspectief.
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Sint Jozefoord is gevestigd in de bosrijke omgeving 
aan de oostzijde van ‘s-Hertogenbosch. Sint 
Jozefoord biedt wonen, welzijn en zorg aan 
ouderen met een zorgvraag. en zorgt voor een 
thuis vanuit een eigen traditie, waarin er voor 
een ieder ruimte is voor zijn of haar eigenheid. 
Respect voor elkaar en voor elkaars leefwereld 
staat hierin voorop.
Sint Jozefoord heeft haar wortels liggen in 
het katholieke geloof en kent mede daardoor 
een unieke positie. Vanuit dit kader biedt zij 
goede zorg en ondersteuning aan religieuzen, 
geassocieerden en niet-religieuzen. De zorg en 
ondersteuning wordt geboden binnen de visie 
waar de kwaliteit van het leven centraal staat; 
dat bewoners en cliënten zo lang mogelijk 
actief blijven en gestimuleerd worden dat te 
doen wat zij nog kunnen.
Vanuit haar missie wil Sint Jozefoord een 
positieve bijdrage aan de samenleving 
leveren. Daarbij wordt niet alleen gefocust 
op de levenskwaliteit van de eigen bewoners 
en cliënten, maar van alle senioren in haar 
omgeving. Het doel is dat senioren zolang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dit 
te realiseren organiseert Sint Jozefoord velerlei 
activiteiten voor kwetsbare en/of eenzame 
senioren. Door het herontwikkelen van de 
Kloostertuin aan de voorzijde van Sint Jozefoord 
wil zij een laagdrempelige dagactiviteit bieden 
voor deze doelgroep.

Alles vanuit verbondenheid

Kleinschalig

Vitalisering & activering
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“Een woonomgeving moet de 
kwaliteit van leven bevorderen”

Joyce Fisscher

Ruimte voor  
Duurzaam Geluk



21

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen. Toch komt er voor 
velen een moment waarop thuis wonen niet 
langer mogelijk is. Deze groep senioren zijn erg 
kwetsbaar. Eenzaamheid, desoriëntatie en een 
gebrek aan fysieke en mentale activiteiten zijn veel 
voorkomende problemen in een verpleeghuis. De 
vormgeving van de woonomgeving is van grote 
invloed op de kwaliteit van leven. Het doel van 
dit project is ontwerpprincipes te ontwikkelen 
voor cognitieve, fysieke en sociale prikkels op 
het gebied van architectuur en techniek, om zo 
een stimulerende woonomgeving te creëren 
die de kwaliteit van leven en het thuisgevoel 
van de bewoners bevordert. Onder andere 
literatuurstudies, interviews en observaties 
worden gebruikt om kennis te verzamelen over de 
organisatie, doelgroep, locatie en domotica. Deze 
kennis zal vertaald worden naar verschillende 
ontwerpprincipes voor de gemeenschappelijke 
ruimten die zullen worden getest in een living lab. 



2222Bron: empathischewoning.nl
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E-installateur

Verbinden van kennis

Maatschappelijke 
betrokkenheid

Elke dag komen er nieuwe technische 
innovaties die de wereld proberen te 
veranderen. Ook in de installatiebranche 
zijn veranderingen aan de orde van de dag. 
Stichting KIEN versnelt het innovatie proces 
door kennis van (technische) universiteiten en 
onderzoeksinstellingen te verbinden met de 
technologische praktijk. KIEN is een knooppunt 
van kennis, ervaring en onderzoek. Samen 
vormgegeven met overheden, bedrijven, en 
netwerk organisaties. Door de nieuwste kennis 
van universiteiten en onderzoeksinstellingen 
te delen met de installatiebranche, creëren 
we kansen voor zowel E- als W-installateurs. 
Kansen om te anticiperen op de wensen van 
de klant van nu én in de toekomst. Stichting 
KIEN gelooft dat co-creatie de beste manier 
is om tot de juiste oplossingen te komen 
voor (maatschappelijke) kwesties. Door de 
innovatieve pioniers uit de installatiebranche 
te verbinden aan de juiste personen, bedrijven 
en kennis- en onderzoeksinstellingen, gaan we 
op de snelste manier van probleemstelling naar 
implementatie van de oplossing. KIEN richt zich 
op vraagstukken op het gebied van gezondheid 
& voeding, veiligheid & datacommunicatie, 
klimaat & energie, onderwijs, sociale 
innovatie en mobiliteit. Het project de Guiding 
Environment is een samenwerkingsverband 
tussen KIEN en TU/e. 

Foto’s: www.web-specialist.it | www.klimaschutz-heilbronn.de | https://vtm.be
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“De omgeving zal de bewoner 
begeleiden bij de dagelijkse 

activiteiten”
Anne Grave

The Guiding Environment
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De toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat 
de zorgvraag stijgt. Huidige technologische 
innovaties kunnen het welzijn van de ouderen 
met dementie positief beïnvloeden en ervoor 
zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Maar deze technologieën 
moeten het leven van de ouderen niet nog 
moeilijker maken, alle technologische innovaties 
zouden volledig geïntegreerd moeten worden in 
de woonomgeving. Geen technologie die meet 
hoelang de ouderen stil zit, maar technologie 
die de ouderen stimuleert en ondersteunt 
gedurende de dag. Het doel van het project is 
het ontwikkelen van ontwerpprincipes voor de 
‘Guiding Environment’ waardoor ouderen met 
beginnende dementie langer thuis kunnen blijven 
wonen. Deze omgeving past zich volledig aan op 
de gebruiker en creëert daarbij een veilige en 
comfortabele omgeving voor de ouderen met 
beginnende dementie. 
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DrieGastenhuizenGroep verleent zorg 
en voorziet in ouderenhuisvesting voor 
senioren uit Arnhem-Noord en omgeving. De 
DrieGasthuizenGroep is constant op zoek naar 
vernieuwende woonzorgconcepten die de 
kwaliteit van leven van de bewoners bevorderd. 
Waar mogelijk willen zij zelfstandig wonen 
stimuleren. Door onderzoek te faciliteren 
naar slimme en betaalbare oplossingen wil De 
DrieGastenhuizenGroep dat mensen hun leven 
nog beter zelf kunnen organiseren en er het 
beste uit kunnen halen.
Hierbij willen zij zich in grote lijnen focussen 
op twee focusgebieden. Enerzijds de zorgvraag 
uitstellen, daarnaast willen we nieuwe 
woonvormen ontwikkelen die het zelfstandig 
leven bevorderen. Zij zijn de samenwerking 
aangegaan met de TU/e om deze doelen verder 
uit te werken door middel van een PDEng-
traject.
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De Sint Maartenskliniek heeft de ambitie 
om een center of excellence te worden op 
het gebied van zorgverlening. Hierbij gaat 
het zowel om de moed en wilskracht om te 
experimenteren met innovatieve concepten 
en technologieën die de optimale behandeling 
ondersteunen, alsook het behouden van de 
hoge waardering van patiënten door onder 
andere rekening te houden met de reële (leef)
omstandigheden hun thuissituatie. 
In samenwerking met de kennisinstellingen 
HAN en TU/e, besteedt de Sint Maartenskliniek 
aandacht aan het creëren van een stimulerende 
en helende omgeving. De gebouwde omgeving 
en technologische innovatie worden hierbij 
gezien als instrumenten die mogelijkheden 
creëren voor een snellere revalidatie. Daarbij 
wordt in acht genomen dat deze instrumenten 
met beleid en bedachtzaamheid moeten 
worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het 
kiezen van een juiste balans tussen low- en 
high-tech oplossingen, het stroomlijnen van 
het dienstverleningsproces, en de evidence-
based uitgangspunten voor het ontwerpen van 
de (slimme) ruimte. 
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Talis heeft zich gepositioneerd als een 
innovatieve woningcorporatie met een 
sociaal hart. Juist door deze opstelling en het 
verwelkomen van experimenten op het gebied 
van “sociaal en betaalbaar wonen” ziet zij zich 
geconfronteerd met complexe vraagstukken. 
Er zijn door de steeds veranderende 
(maatschappelijke, technologische en 
politieke) context en de (sociale) complexiteit 
van de opgave tal van vragen gericht op 
maatschappelijk verantwoord bouwen, 
optimale aansluiting bij de behoeften van 
de (kwetsbare) doelgroepen, besluitvorming 
richting de toekomst, en (de grenzen van) 
duurzaamheid, levensloopgeschiktheid, 
sociale betrokkenheid en leefbaarheid waarop 
deze corporatie tracht een sociale maar ook 
realistische kijk te ontwikkelen. 
De vraag die vanuit de corporatie gesteld 
wordt is: hoe kunnen we anticiperen op vragen 
uit diverse sectoren of op maatschappelijke 
uitdagingen in de toekomst? Een antwoord 
dient gegeven te worden op de grote vraag 
hoe de woningvoorraad opgebouwd moet 
zijn om te kunnen inspelen en aansluiten op 
de (maatschappelijke) ontwikkelingen in de 
toekomst. Voor verdieping in deze vraagstukken 
zijn zij de samenwerking aangegaan met de 
TU/e door middel van een PDEng-traject.
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