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In de samenleving bestaat een grote behoefte
aan efficiënter bouwen en inrichten van
woonomgevingen, vooral in de woon- en
leefomgeving van senioren. Nieuwe technologieën
kunnen bijvoorbeeld eraan bijdragen om mensen
langer thuis te kunnen laten wonen. Het Lectoraat
Architecture in Health voert multidisciplinair
onderzoek uit naar wat mensen willen, wat hen
stimuleert en wat hen afschrikt als het gaat om
technologie en ruimtelijk ontwerp. Deze ‘mindset’
vertalen de onderzoekers op een systematische
manier naar slimme bouwkundige ontwerpen.

A catalogue record is available from the Eindhoven University of
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Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Voorwoord

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’.
De inzichten uit deze wetenschappelijke studies
worden momenteel in samenwerking met
maatschappelijke organisaties gevalideerd in een
aantal Livinglabs.

ISBN 978-90-386-5492-8

DEEL Academy staat voor Dutch Empathic
Environment Livinglabs en is een initiatief van
prof.dr.ir. Masi Mohammadi. DEEL is ontstaan
vanuit een samenwerking van kennisinstellingen
en diverse praktijkpartners in Nederland, die
staan voor een empathische woonomgeving.

Onderzoeksgroep
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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. 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. 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 woonzorg- 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 binnen DEEL.

Empatisch Ontwerp
Framework

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 onderzoekers
momenteel nieuwe woonvormen, ontwerpprincipes, technieken en methoden voor “slim”
wonen en revalideren op zowel 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 Livinglabs is dat door

Partners

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 organisaties
en onderzoekers van de HAN en TU/e werken aan
het woonzorglandschap van nu én van morgen.
Met de Empathic Livinglabs binnen DEEL 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

Voorwoord

Voorwoord

prof. dr. ir. Masi Mohammadi
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Partners
Overzicht lopende en afgeronde Livinglabs

Lopende Livinglabs

Afgeronde Livinglabs

Stichting Talis
Bestuurder:
Ronald Leushuis

Voorwoord
Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s

André Groot Bluemink

Stichting Kien
Projectmanager:

Wanda Kruijt

Onderzoeksthema’s

Marion van Zoom
Jessica Vogels

St. Jozefoord
Bestuurder:		

Empatisch Ontwerp
Framework

Oktober
Bestuurders:
		

Angela Pijnenburg

Partners

Wooninc.
Bestuurder:

Woningstichting Domus
Bestuurder:		
Harrie Oosterlee

Voorwoord

Academy Het Dorp
Bestuurder:
Brigitte Boon

RSZK Zorgpfrofessionals
Bestuurder:		
Paula Nelissen

Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Sociaal Wonen

Woonzorg Nederland
Bestuurder:
Cees van Boven

Living Lab
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Living Lab
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Santé Partners
Manager:
Ilja Rodermans

Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep
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Onderzoeksgroep

Jamzone
Bestuurder:

Symposia & overige
activiteiten

Cohousing Arnhem Coehoorn
Initiator:
Peter Camp

Bernard Maarsingh

9

Empathisch Ontwerp Framework

Voorwoord

Voorwoord

Het onderzoeksprogramma integreert drie
theoretische kaders: socio-gerontological
theories, technological innovation theories
en architectural principles & methods. De
verschillende onderzoeksprojecten richten zich
enerzijds op de integratie van deze vakgebieden
en anderzijds op het meten van de impact op de
gebruiker.
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Het Empathisch Ontwerp Framework beschrijft
vier fasen: verkennen, vertalen, verwerken
en valideren. Hierin wordt onderzoek
getransformeerd van louter rationeel naar
invoelend. De opgedane kennis wordt vertaald
in randvoorwaarden voor het ontwerp, welke
worden verwerkt in sociale en ruimtelijke
context. Daarin vindt validatie van de concepten
plaats in Livinglabs.
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Living Lab
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Symposia & overige
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Livinglab RSZK
Bladel (afgerond)
Livinglab Domus
Roermond (afgerond)
Livinglab St. Jozefoord
Nuland (afgerond)
Livinglab Stichting Kien
Arnhem (afgerond)

Symposia & overige
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Onderzoeksgroep
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Living Lab
Wonen met Technologie

Livinglab Talis 		
Nijmegen
Livinglab Academy Het Dorp
Arnhem
Livinglab Wooninc. & Oktober
Aalst - Waalre
Livinglab Woonzorg Nederland
Amstelveen
Livinglab Santé Partners
Culemborg
Livinglab Cohousing Coehoorn
Arnhem
Livinglab Jamzone
Emmeloord
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Voorwoord

Sociaal wonen

Voorwoord

Met alle lopende en afgeronde Livinglabs werken
we aan een empathische woonomgeving die
inspeelt op de behoeften en wensen van de
gebruiker. Hierin hebben we drie stromingen
aangebracht: sociaal wonen, wonen met
technologie en wonen is meer dan een huis. In
de eerste categorie worden sociale aspecten van
het wonen onderzocht. In de tweede categorie
komt de rol van technologie in het wonen aan
bod. In de laatste categorie kijken we verder dan
de woning; we kijken dan naar de buitenruimte
én naar de impact van de woonomgeving op het
gedrag van de gebruiker.
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Livinglabs Sociaal Wonen
Overzicht per thema

Sociaal wonen
Sociaal wonen:

Livinglab Talis | Ruimte voor ontmoeting
Masi Mohammadi, Nienke Moor, Bernell Herder, Liesbet
Rabbinge, Moniek van Loon-van der Logt, Ivo Maathuis
Mariëlle Heuvelmans, Jacques Steegemans

Voorwoord
Partners

Binnen het onderzoeksthema ‘Sociaal wonen’
wordt in verscheidende Livinglabs ingegaan
op sociale aspecten van het wonen. Hierbij
kun je denken aan het bevorderen van sociale
interactie en sociale cohesie tussen senioren
door de woonomgeving aan te passen. Ook de
ontwikkeling van woonvormen en bijbehorende
ontwerprichtlijnen behoort tot deze categorie.
Tot slot is het zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen door invulling van bepaalde (sociale)
voorzieningen een onderdeel van deze categorie.

Livinglab Woonzorg Nederland | De meerwaarde
van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende
samenleving
Masi Mohammadi, Nienke Moor, Kim Hamers, Liudmila
Neykova, Anne van Grinsven, Lucien Palmboom

Empatisch Ontwerp
Framework

Livinglab RSZK | Slim wonen ontzorgt
(afgerond project)
Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Paula Nelissen,
Rob Slegers

Onderzoeksthema’s

Livinglab Domus | Sociale woningbouw vanuit een
empathisch persepectief (afgerond project)
Masi Mohammadi, Marije Sanders-Kortekaas, Harrie
Oosterlee

Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie

De onderzoekers:

Nienke Moor

Bernell Herder

Marije Sanders-Kortekaas

Kim Hamers

Liesbet Rabbinge

Ivo Maathuis

Onderzoeksgroep

Leonie van Buuren

Symposia & overige
activiteiten

Liudmila Neykova

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Masi Mohammadi
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Livinglab Woonzorg Nederland
Onderzoekers: Masi Mohammadi, Nienke Moor, Kim Hamers, Liudmila Neykova
Livinglab: Anne van Grinsven, Lucien Palmboom

Onderzoeksthema’s
Symposia & overige
activiteiten

Voorwoord
Partners
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een huis
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Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Sociaal Wonen

Woonzorg Nederland
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Woonzorg Nederland

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Empatisch Ontwerp
Framework

Binnen de sociale huursector wordt het
mogelijk maken van het langer zelfstandig
wonen beschouwd als een maatschappelijke
opgave van woningcorporaties, samen met
betrokken partners als gemeenten of zorg- en
welzijnsorganisaties. Om tegemoet te komen aan
deze opgave oriënteert Woonzorg Nederland zich
op woonvormen gericht op gemeenschappelijk
wonen. Er wordt verondersteld dat gemeenschappelijk wonen, door haar sterke sociale
component, de sociale cohesie en samenredzaamheid binnen de woonvorm kan bevorderen,
waardoor zelfstandig thuis wonen beter wordt
ondersteund. Gemeenschappelijk wonen kent
echter vele varianten, gebaseerd op verschillen
in sociale organisatie en ruimtelijk ontwerp.

Partners

Woonzorg Nederland brengt seniorenhuisvesting
in Nederland op een hoger plan, samen met
partners. Bewoners bieden ze (samen) zelfstandig
wonen met een plus: wonen in een betaalbare,
veilige en toegankelijke woning, met ruimte
voor ontmoeting in de buurt. Zorgorganisaties
wordt een passend, duurzaam en goed
onderhouden gebouw geboden. Ze hechten
belang aan persoonlijke aandacht, zijn strategisch
kennispartner en werken samen in een lokaal
zorg- en dienstennetwerk.
Woonzorg Nederland ontwikkelt woonformules
die bijdragen aan het (sociale) welbevinden
van senioren. Hiermee ondersteunen ze dat
senioren zelfstandig wonen en een betekenisvol
leven leiden in een zorgzame woonomgeving.
Met Empathic Living Labs onderzoeken ze wat
werkt om ontmoeting en gemeenschap te
stimuleren. Hiermee werken ze aan validatie van
de woonformules. Zo hebben ze straks geijkte
ontwerpen en werkwijzen om seniorenhuisvesting
op een hoger plan te brengen.

Woonzorg Nederland wil met het oog op de
toekomst graag inzetten op het ontwikkelen
en realiseren van woonvormen gericht op
gemeenschappelijk wonen. De woningcorporatie
heeft daarom behoefte aan meer kennis over de
sociale en ruimtelijke fundamenten waarop deze
woonvormen moeten zijn gebaseerd.
Tijdens dit project, gerelateerd aan het
promotieonderzoek van Kim Hamers, zal binnen
Livinlabs van Woonzorg Nederland onderzoek
worden uitgevoerd waarbij de (sociale) behoeften
van oudere huurders en relevante stakeholders
worden gerelateerd aan de ruimtelijke en sociale
kenmerken van diverse woningtypologieën
gericht op gemeenschappelijk wonen. Het doel
is om tot sociaal-ruimtelijke (ontwerp)richtlijnen
en strategieën voor gemeenschappelijke wonen
voor senioren in de sociale huursector te komen,
teneinde de sociale cohesie onder bewoners te
versterken.

Voorwoord

Onderzoeksthema’s

Sociaal Wonen

Op weg naar passende gemeenschappelijke
woonvormen in de sociale huursector voor het
bevorderen van het (sociale) welbevinden van
oudere bewoners.

Woonzorg Nederland

Living Lab
Sociaal Wonen

De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen
in een vergrijzende samenleving

Woonzorg Nederland
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Livinglab Talis

Ruimte voor ontmoeting
Sociaal Wonen

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Nienke Moor, Bernell Herder, Liesbet Rabbinge, Ivo Maathuis,
Moniek van Loon-van der Logt
Livinglab: Mariëlle Heuvelmans, Jacques Steegemans

Net als veel andere woningcorporaties in
Nederland heeft corporatie Talis steeds meer te
maken met kwetsbare groepen.

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Voorwoord
Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Het initiëren van en participeren in experimenten
op gebied van sociaal en betaalbaar wonen is
een van de manieren waarop Talis, samen met
anderen, op zoek gaat naar nieuwe kennis en
nieuwe concepten die een bijdragen kunnen
leveren aan de complexe vraagstukken. In
samenwerking met het lectoraat Architecture in
Health van de HAN laat Talis onderzoek uitvoeren
naar ontmoetingsruimten in wooncomplexen van
Talis. Hoe kan de fysieke ruimte sociale interactie
tussen (oudere) bewoners stimuleren? Het doel
is om bestaande ontmoetingsruimten optimaal
te benutten en te komen tot ontwerprichtlijnen
en bouwconcepten die Talis kan gebruiken bij het
(her)ontwikkelen van ontmoetingsruimten.

Living Lab
Wonen met Technologie
Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Sociaal Wonen
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Onderzoeksthema’s
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Empatisch Ontwerp
Framework

Als sociaal huisvester neemt Talis haar
verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen,
welzijn en zorg. Met passende en betaalbare
huisvesting wil zij, voor haar huidige en toekomstige
huurders, bijdragen aan duurzame en vitale
leefgemeenschappen. En met medewerkers die
zichtbaar en aanwezig zijn in de wijk. Talis is hierbij
doorlopend op zoek naar hoe zij kan anticiperen
op de steeds veranderende maatschappelijke,
technologische en politieke ontwikkelingen. In
combinatie met de (sociale) complexiteit van haar
opgave, leveren deze ontwikkelingen vragen op
met betrekking tot maatschappelijk verantwoord
bouwen, aansluiting bij de behoeften van de
(kwetsbare) doelgroepen, besluitvorming richting
de toekomst, en (de grenzen van) duurzaamheid,
levensloopgeschiktheid, sociale betrokkenheid en
leefbaarheid.

Partners

Talis

Voorwoord

Enerzijds gaat het om een groeiende groep
ouderen die naast lichamelijke en cognitieve
beperkingen te maken heeft met sociale
kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld als gevolg van het
verliezen van een partner. Anderzijds zijn door
overheidsbeleid gericht op extramuralisering
ook andere kwetsbare groepen, zoals jongeren
met een psychische beperking, steeds vaker
toegewezen tot een sociale huurwoning. In
een aantal gemeenschappelijke ruimten in
woningcomplexen van Talis wordt er onderzocht
hoe de fysieke omgeving sociale interactie onder
bewoners kan bevorderen. Immers, bestaand
onderzoek laat zien dat sociale interactie de
kwaliteit van leven van ouderen en andere
kwetsbare groepen aanzienlijk kan vergroten.
Door de wensen en behoeften van bewoners

met betrekking tot de ontmoetingsruimten in
kaart te brengen en die te vergelijken met het
bestaande aanbod, worden er ontwerprichtlijnen
ontwikkeld en sociaal-ruimtelijke interventies
getest om sociale interactie te stimuleren.
Het eindresultaat van het project vormt een
bouwconcept dat gebruikt kan worden door
Talis bij de herontwikkeling van bestaande en het
ontwerp van nieuwe ontmoetingsruimten.
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Livinglab RSZK (afgerond project)

Slim wonen ontzorgt
Sociaal Wonen

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren
Livinglab: Paula Nelissen, Rob Slegers

In de vergrijzende Nederlandse samenleving stijgt
het aantal senioren met dementie. Senioren met
dementie in een laat stadium, moeten verhuizen
naar een intramurale woonzorgomgeving,
aangezien thuis wonen onmogelijk wordt.

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Voorwoord
Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen met Technologie

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.

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Sociaal Wonen
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Onderzoeksthema’s
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Empatisch Ontwerp
Framework

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 vooruitstrevende
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’.

Partners

RSZK Zorgprofessionals

Voorwoord

Het onderzoek ‘Slim wonen ontzorgt’ geeft
antwoord op de vraag van Oktober naar
de ruimtelijke eisen van een intramurale
woonzorgomgeving en de directe omgeving door
een toekomstgericht model voor een slimme
omgeving te ontwikkelen.

Oktober zocht naar een wijze om in te spelen
op de sociale uitdagingen van deze tijd en de
toekomst door te kijken naar hoe de zorg voor
senioren met dementie verbeterd kan worden.
Hiervoor is een model ontwikkeld om Oktober
te helpen bij het leveren van de juiste zorg aan
senioren met dementie.
In dit model worden ontwerpprincipes en
randvoorwaarden op het gebied van ruimte,
technologie en het zorgconcept aangedragen. Het
model bevat ontwerpprincipes voor de volgende
ruimtes in het gebouw: entree & ontvangst,
gang, ontmoetingsplek, individuele ruimte en
het sanitair. Enkele interventies zijn getest in
een living lab binnen Oktober. De werkwijze
die het model bevat kan worden toegepast bij
nieuwbouw-, uitbreidings- en renovatieprojecten
binnen Oktober.
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Livinglab Domus (afgerond project)
Onderzoekers: Masi Mohammadi, Marije Sanders-Kortekaas
Livinglab: Harrie Oosterlee

Partners

Dit vertaalt zich in ons ondernemingsplan 20172021. Deze koers wordt uitgewerkt in een drietal
thema`s:
- Betaalbaar en beschikbaar
- Leefbaar en verbindend
- Duurzaamheid

Dit zorgt ervoor dat mensen met een zorgvraag
langer zelfstandig kunnen blijven wonen door
in te spelen op de behoefte van de bewoner.
Met Woonstichting Domus is gewerkt aan een
empathisch woonconcept dat betaalbaar is voor
hun kwetsbare doelgroep en dit onderzoek zocht
welke eisen dit stelt aan de gebouwde omgeving.
Er zijn ontwerpprincipes ontwikkeld voor
toekomstgerichte sociale woningbouw die een
actief en zelfstandig level stimuleren voor senioren
met als belangrijke aspecten bruikbaarheid,

sociaal contact en duurzaamheid. Een bestaand
woongebouw met aanleunwoningen is gebruikt
als onderzoeksgebied om te kijken hoe deze
omgeving verbeterd kan worden. De uiteindelijke
resultaten hebben geleid tot concrete
veranderingen die deels uitgevoerd worden op
deze locatie.
Om vanuit empathisch perspectief tot een
ontwerp te komen, is een handboek ontwikkeld
dat gebruikt kan worden om inzicht te krijgen
in de behoeften van de oudere doelgroep. Dit
handboek bevat sets van kaarten die vragen stellen
over bepaalde lagen van de woonomgeving, zoals
locatie, indeling en installaties.

Empatisch Ontwerp
Framework

Deze thema`s zijn leidend bij de uitwerking van
het concept van de empathische woning voor
mensen met een zorgvraag.

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Sociaal Wonen

Living Lab
Sociaal Wonen

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s

Empatisch Ontwerp
Framework

De groei in thuiswonende senioren resulteert in
een groeiende zorgvraag, waar de empathische
woning op inspeelt.

Partners

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.

Sociaal Wonen

Voorwoord

Voorwoord

Woonstichting Domus

Sociale woningbouw vanuit
een empathisch perspectief

Domus
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Wonen met Technologie
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Livinglabs Wonen met Technologie
Overzicht per thema

Wonen met technologie
Wonen met technologie:

Livinglab Santé Partners | De invloed
van het binnenklimaat op het gedrag van mensen
met dementie
Masi Mohammadi, Olivia Guerra Santin, Chuan Ma, Ilja
Rodermans

Voorwoord
Partners

Technologie speelt een steeds grotere rol in
de woonomgeving voor senioren. Dat is het
centrale thema binnen ‘Wonen met technologie’.
Technologie kan bijvoorbeeld worden ingezet
om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen
voor senioren met beginnende dementie of
mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
Maar technologie kan het leven van senioren
(met dementie) en hun zorgprofessionals
vergemakkelijken.

Livinglab SIZA | Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking door
middel van technologische innovaties in de woning
Masi Mohammadi, Ruth Bles, Brigitte Boon, Marieke
Gielissen

Empatisch Ontwerp
Framework

Livinglab St. Jozefoord | Ruimte voor Duurzaam
Geluk
Masi Mohammadi, Joyce Fisscher, André Groot
Bluemink

Onderzoeksthema’s

Livinglab KIEN | The Guiding Environment
Masi Mohammadi, Anne Grave, Wanda Kruijt

Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie

De onderzoekers:

Anne Grave

Ruth Bles

Joyce Fisscher

Chuan Ma

Symposia & overige
activiteiten

Olivia Guerra Santin

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Masi Mohammadi

Onderzoeksgroep
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Livinglab SIZA

Het vergroten van de zelfredzaamheid van
mensen met een beperking

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Ruth Bles
Livinglab: Brigitte Boon, Marieke Gielissen

Wonen met Technologie

Living Lab
Sociaal Wonen

Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen

Uitgangspunt is dat slimme technologie kan
worden ingezet om de kwaliteit van leven en/
of de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen.
Echter is er nog weinig gefundeerd bewijs over
de effecten van slimme technologieën op de
zelfredzaamheid, waardoor onderzoek naar dit
onderwerp hele relevante informatie op kan
leveren voor alle betrokken partijen.

Onderzoeksthema’s
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen met Technologie

Living Lab
Wonen met Technologie

Siza hanteert de visie dat ieder mens, onafhankelijk
van zijn of haar beperkingen, liefst zoveel mogelijk
zijn of haar eigen leven wil organiseren; en plaatst
technologie daarbij in het hart van de zorg.

Empatisch Ontwerp
Framework

Het Dorp – één van de locaties van Siza- is de eerste
woongemeenschap van Nederland voor mensen
met een beperking. Het is bekend geworden
door de eerste grote Nederlandse televisieinzamelingsactie gepresenteerd door Mies
Bouwman. In mei 2016 heeft Mies Bouwman het
startschot gegeven voor “Het Dorp Vernieuwt”
om met meer dan 50 jaar innovatieve ervaring

Het Dorp om te vormen naar een superslimme
en -gezonde leefomgeving. Waar in de jaren ’60
de gebouwde omgeving centraal stond, vraagt de
moderne tijdsgeest om een andere benadering.
Het Dorp wil opnieuw het icoon van de toekomst
zijn, waar mensen (met en zonder beperking)
wonen in een gezonde leefomgeving, tot stand
gebracht door slimme technologie. In lijn met de
doelstelling van Siza, om samen met cliënten en
zorgprofessionals mogelijk te maken dat mensen
minder afhankelijk van zorg kunnen leven en
meer in staat zijn hun eigen leven te organiseren.
Om daadwerkelijk met ‘proven concepts’ te
komen is ‘Academy Het Dorp’ opgericht, met dr.
Brigitte Boon als hoofdonderzoeker. Academy
Het Dorp faciliteert, begeleidt en adviseert bij de
samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen,
ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en
kennisinstellingen. Met de ambitie dat door
deze samenwerking elke innovatie daadwerkelijk
waarde toevoegt voor cliënten, mantelzorgers en
zorgprofessionals.

Geduurde dit promotieonderzoek van Ruth Bles,
zal in de Living Lab van Siza onderzoek gedaan
worden naar de invloed van technologie in de
woonomgeving van mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel,
mensen
met
permanente
ademhalingsondersteuning en mensen met een
fysieke beperking. Vragen die zullen worden
beantwoord is wat de toegevoegde waarde van
de nieuwe technologie is voor de bewoners van
de nieuwbouw op Het Dorp. Hypothesen zijn o.a.
dat de technologie ervoor zorgt dat men meer
zelfredzaam is, minder vaak een beroep hoeft te
doen op hulp van anderen (formele of informele
zorgverleners), en dat men zich veiliger en meer
autonoom voelt.

Partners

Siza is een zorgorganisatie die ondersteuning
en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking en
aan mensen met autisme of niet-aangeboren
hersenletsel. De dienstverlening loopt uiteen van
ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een
woongroep; en van behandeling tot begeleiding
naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat
het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen
waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500
medewerkers die zorg en ondersteuning bieden
aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties
verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.
De Raad van bestuur wordt gevormd door Rob
Hoogma en Julianne Meijers.

Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke
beperkingen hebben op vele momenten van
de dag en de nacht ondersteuning van anderen
(verwanten, professionals, vrijwilligers) nodig
afhankelijk van de specifieke beperkingen.

Voorwoord

Voorwoord

SIZA - Academy Het Dorp

Academy Het Dorp
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Livinglab Santé Partners
Onderzoekers: Masi Mohammadi, Olivia Guerra Santin, Chuan Ma,
Livinglab: Ilja Rodermans

Voorwoord
Partners
Living Lab
Sociaal Wonen

Onderzoeksthema’s

Empatisch Ontwerp
Framework

Voorbeelden van zorgtechnologieën die ingezet
worden om betere zorg te kunnen leveren zijn:
het digitaal cliëntdossier, cliëntportaal Carenzorgt,
slimme medicijndispenser Medido, zorg op
afstand, sensortechnologie, beleeftafel, tovertafel,
Qwiek up, Somnox slaaprobot, fietslabyrint, CRDL,
robot kat en personenalarmering met GPS.

Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep
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Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Nieuwe middelen, technologieën en zorgrobotica
worden ingezet om de bewoners, familie en de
medewerkers van de woonvormen van Santé

Partners te ondersteunen. Bij de kleinschalige
woonvormen voor mensen met dementie en de
woonzorgcomplexen wordt domotica en (multi-)
sensortechnologie zo veel mogelijk ingezet
vanuit het oogpunt van vrijheidsverruiming. In
de thuiszorg vindt innovatie plaats binnen ketens,
processen en in de relatie cliënt – netwerk –
professional.

Living Lab
Wonen met Technologie

Santé Partners helpt mensen langer zelfstandig
te blijven. De regie te houden. Dat doen we door
onder andere door het ontwikkelen en inzetten
van innovaties. Slimme producten en diensten,
nieuwe vormen van samenwerking of andere
manieren van werken, waarmee iedereen de zorg
en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.
Ook de manier van werken efficiënter maken
voor professionals, is een belangrijke reden om
te innoveren. Door bijvoorbeeld administratieve
zaken door software robots uit te voeren. Door
te innoveren kunnen onze professionals de liefde
en de aandacht blijven geven aan klanten, zodat
zij op hun beurt kunnen leven, wonen, werken en
meedoen zoals zij dat willen.

Living Lab
Sociaal Wonen

Living Lab
Wonen met Technologie

Santé Zorg STMR

Onderzoeksthema’s

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Hof onderzocht. Het onderzoek bestaat uit:
(1) Data analyse van de sensor-data uit het
verzorgingstehuis, (2) het identificeren van de
basisbehoeftes wat betreft IEQ voor senioren met
dementie en potentieel problematisch gedrag,
(3) Kwalitatieve dataverzameling en analyse van
demente bewoners van verzorgingstehuizen. (4)
Het combineren van behoeftes van bewoners tot
architectonische ontwerpoplossingen met behulp
van smart technology. Op basis van analyse
van omgevingsdata uit het verzorgingstehuis
en het onderzoek van de verzorgenden zal
dit onderzoek een geïntegreerde aanpak
ontwikkelen voor het verbeteren van leefkwaliteit
in verzorgingstehuizen.

Empatisch Ontwerp
Framework

Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen met
dementie in de Europese Unie. Deze kwetsbare
groep is zéér gevoelig voor omgevingsfactoren
binnenshuis, welke problematisch gedrag kunnen
versterken en zo een last kunnen vormen voor
verzorgenden, zowel overdag als ’s nachts.
Dit onderzoek heeft als doelstelling te onderzoeken
welke kwaliteiten van het binnenklimaat (Indoor
Enivornmental Qualities, IEQ) geschikt zijn voor
senioren met dementie in verzorgingstehuizen,
de leefomgeving te optimaliseren en
ontwerprichtlijnen
te
formuleren.
Via
gecombineerde onderzoeksmethodes, waarin
zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken
worden gebruikt, wordt de impact van het
binnenklimaat in verzorgingstehuis Elisabeth-

Partners

Symposia & overige
activiteiten

Wonen met Technologie

Voorwoord

Onderzoeksgroep

De invloed van het binnenklimaat op het
gedrag van mensen met dementie
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Livinglab St. Jozefoord (afgerond project)

Ruimte voor duurzaam geluk
Wonen met Technologie

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Joyce Fisscher
Livinglab: André Groot Bluemink

Partners
Empatisch Ontwerp
Framework

Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s

Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis
Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis
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Living Lab
Wonen met Technologie

Deze groep senioren blijft groeien door de
vergrijzende samenleving en is zeer kwetsbaar.
In deze groep is dementie een groeiend
probleem. Bij de opname in verpleeghuizen rijzen
problemen als eenzaamheid, desoriëntatie en
gebrek aan mentale en fysieke activiteiten. Door
deze problemen aan te pakken, kan de kwaliteit
van leven van deze kwetsbare groep bevorderd
worden.
In dit project is naar oplossingen gezocht om
de woonzorginstellingen van Sint Jozefoord
te transformeren naar een stimulerende
leefomgeving die de kwaliteit van leven verbeterd.
Voor het project zijn ontwerpoplossingen op het

gebied van ruimte en technologie ontwikkeld
voor de gemeenschappelijke ruimtes: de gang en
de huiskamer.
De ontwerpoplossingen zijn in ‘inspireerschijven’
gebundeld welke kunnen helpen bij het
ontwerpen van een stimulerende woonomgeving.
De tool kan als uitgangspunt gebruikt worden bij
het opstellen van een programma van eisen voor
nieuwbouw of renovatie, maar kan ook helpen bij
het afwegen van kleine aanpassingen in de ruimte.
Zo geeft dit project de mogelijkheid om met de
fysieke omgeving van een woonzorginstelling de
kwaliteit van leven te verbeteren.

Living Lab
Sociaal Wonen

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen, maar toch komt er voor velen
een moment waarop dit niet langer mogelijk is.

Living Lab
Sociaal Wonen

Onderzoeksthema’s

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.

Partners

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.

Voorwoord

Voorwoord

St. Jozefoord
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Livinglab KIEN

The Guiding Environment
Wonen met Technologie

Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep
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Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Deze technologieën moeten het leven van
de ouderen niet nog moeilijker maken, alle
technologische innovaties zouden moeten worden
ingebed in het leven van ouderen met dementie.
Zodat de techniek zich aanpast aan en anticipeert
op de gebruiker. 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 een
ontwerpconcept van de ‘Guiding Environment’
waardoor ouderen met beginnende dementie
gestimuleerd worden met het behoudt van het
dag-/nacht ritme waardoor ze langer ‘zelfstandig’
thuis kunnen blijven wonen. Deze omgeving
past zich aan op de gebruiker en creëert daarbij
een veilige en comfortabele omgeving voor de
ouderen met beginnende dementie.

Living Lab
Wonen met Technologie

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.

Living Lab
Sociaal Wonen

Symposia & overige
activiteiten

De Empatische Woning

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksgroep

Empatisch Ontwerp
Framework

Empatisch Ontwerp
Framework

Partners

Partners

Voorwoord

Voorwoord

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Anne Grave
LivingLab: Wanda Kruijt
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Livinglabs Wonen is meer dan een Huis
Overzicht per thema

Wonen is meer dan een huis
Wonen is meer dan een huis

Livinglab Coehoorn | Art of Connection: hoe
interactieve kunst sociale interactie bevordert
Masi Mohammadi, Ivo Maathuis, Moniek van Loonvan der Logt, Toine van Lieshout, Bernell Herder, Peter
Camp

Voorwoord
Partners

In het thema ‘Wonen is meer dan een huis’
wordt verder gekeken naar de toepassingen
binnen de woning. Projecten die inspelen op
de stimulerende omgeving van de openbare
buitenruimte spelen hierin een rol. Ook wordt
ingegaan op de gebruiker; door te onderzoeken
wat de impact is van sociale-ruimtelijketechnologische interventies op het gedrag van de
gebruiker.

Livinglab Wooninc. & Oktober | SLIMme wijk
Malvalaan
Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Anne Grave,
Sophie Peters, Peyman Najafi, Anja van Lier, Vivian
Poulussen, Bram Daamen

Empatisch Ontwerp
Framework

Livinglab Jamzone | Het meten van ruimtelijke
effecten op het gedrag van mensen met dementie
Masi Mohammadi, Coosje Hammink, Leonie van
Buuren, Bernard Maarsing

Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie

De onderzoekers:

Leonie van Buuren

Moniek van Loon-van der Logt

Ivo Maathuis

Toine van Lieshout

Coosje Hammink

Peyman Najafi

Onderzoeksgroep

Sophie Peters

Symposia & overige
activiteiten

Anne Grave

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Masi Mohammadi
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SLIMme wijk Malvalaan

Livinglab Wooninc. & Oktober

Wonen is meer dan een huis

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen met Technologie
Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Sociaal Wonen

De Nederlandse samenleving vergrijst. Daarnaast
stijgt de leeftijd van de inwoners én stijgt het aantal
ouderen dat lijdt aan dementie. Ouderen 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.
Oktober (voorheen RSZK Zorgprofessionals) is
een vooruitstrevende ouderenzorgorganisatie
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 Oktober op zoek naar welke wijze de
woonzorgomgeving voor ouderen 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.

Onderzoeksthema’s

Wooninc. verhuurt ruim 12.000 woningen in
metropoolregio Eindhoven. Ze zijn actief in 11
gemeenten: Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Oirschot,
Bergeijk, Best, Bladel, Heeze-Leende, Nuenen,
Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre.
Wooninc. wil zoveel mogelijk verschillende
mensen voorzien van een woning die past bij
hun levensfase en inkomen. Ze richten zich
met name op senioren, waar hun specialiteit
en onderscheidend vermogen ligt als dé
seniorenhuisvester in de regio. Natuurlijk zijn ze
er ook voor andere doelgroepen. Bij Wooninc.
werken zo’n 100 medewerkers die zich elke dag
inzetten om prettig, duurzaam en betaalbaar
wonen mogelijk te maken voor de huurders.
Wooninc. biedt een divers aanbod en beweegt
zo goed mogelijk met hun klanten mee op het
gebied van inkomen, wensen en levensfase. En
dat bereik je niet met standaardoplossingen.
Wooninc. wil er echt toe doen. Daarom werken
ze – samen met anderen – elke dag aan passende
woonconcepten.
Wooninc. wil een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke opgave om ouderen goed
zelfstandig thuis te laten wonen. Met het Living
Lab en de samenwerkingen die daarbij ontstaan
hopen ze kennis op te doen die daaraan bijdraagt.

Empatisch Ontwerp
Framework

Oktober

Partners

Wooninc

Technologische vooruitgang heeft in de zorg
reeds zijn intrede gedaan. De tijd is rijp om, ten
behoeve van de ondersteuning van kwetsbare
groepen in de samenleving, technologie verder
toe te passen in de woonomgeving.
Samen met zorgorganisatie Oktober en
woningcorporatie Wooninc wordt er gewerkt aan
de ontwikkeling van een zogenoemde ‘slimme
wijk’ rond de Malvalaan in Waalre-Aalst. Hiermee
wordt gedoeld op een ecosysteem van ruimtelijke,
technologische en sociale innovaties die de
zelfredzaamheid van bewoners vergroot en hen
optimaal ondersteunt in hun woonbehoeften. Een
omgeving die de gebruiker ‘kent’, de gebruiker
‘stimuleert’ en waar mogelijk ook voor de gebruiker
‘zorgt’. Te denken valt aan slimme verlichting die
bewoners door de openbare ruimte begeleidt
of een digitaal platform dat verbinding tussen
buurtgenoten bevordert. Vier woonblokken aan
de Malvalaan die aan vernieuwing toe zijn en de
buurt direct daaromheen vormen de proeftuin
voor de ontwikkeling van de slimme interventies.

Voorwoord

Voorwoord

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Anne Grave, Sophie Peters, Peyman Najafi
Livinglab: Anja van Lier, Vivian Poulussen, Bram Daamen
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SLIMme wijk Malvalaan

Livinglab Wooninc. & Oktober

Wonen is meer dan een huis

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Anne Grave, Sophie Peters, Peyman Najafi
Livinglab: Anja van Lier, Vivian Poulussen, Bram Daamen

Partners
Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis
Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Living Lab
Wonen met Technologie
Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Living Lab
Sociaal Wonen

post-its opinies kunnen worden gedeeld –
per stakeholdersgroep wensen en behoeften
opgehaald. Ook hebben we een braderie
georganiseerd met verschillende kraampjes om
participatiemethoden uit te proberen, zoals
samen tekenen, maquettes bouwen en werken
met VR. Als resultaat van dit deelproject wordt
een tool opgeleverd die participatie van kwetsbare
bewoners bevordert in het bouwproces.

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s

Empatisch Ontwerp
Framework

Burgerparticipatie
In het proces van ontwerpen met kwetsbare
senioren is het belangrijk om deze doelgroep
zelf aan het woord te laten en ze daarbij te
ondersteunen. Hoe zien (toekomstige) bewoners
zelf hun woonomgeving graag? Waarin zitten
volgens hen de grootste aandachtspunten? In het
deelproject SURF wordt onderzocht naar de wijze
waarop input van alle betrokken stakeholders
kan worden verkregen én wordt relevante input
voor de renovatie van de Malvalaan verzameld.
De betrokken stakeholders zijn de bewoners
van de flats van Woonic, bewoners van de
wijk, medewerkers van Oktober en Wooninc
en bewoners met dementie van een andere
woonzorglocatie van Oktober. Het doel is een
ontwerptool te ontwikkelen die participatie van
stakeholders – in het bijzonder kwetsbare senioren
– ondersteunt tijdens het ontwerpproces.
Het afgelopen jaar zijn door middel van
verschillende methoden – denk aan dialoogsessies,
een wijksafari, enquête, posters waarop met
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verkleind. Het doel is om ontwerprichtlijnen
op te stellen voor de fysieke inrichting van de
wijk gericht op woonvormen, voorzieningen en
ontmoetingsplekken die woningcorporaties,
zorgorganisaties en architecten kunnen inzetten
bij het ontwerp van een wijk. Daarnaast
worden ook handvatten opgeleverd over de
integrale samenwerking om tot een dergelijke
wijk te komen. Deze richtlijnen en handvatten
worden in een Kompas gegoten: het kompas
voor een sociaal gezonde slimme wijk. Binnen
dit deelproject wordt een tool opgeleverd die
participatie van kwetsbare bewoners bevordert
in het bouwproces.

Partners

Bij het ontwerpen van een SLIMme wijk voor
kwetsbare senioren staat centraal hoe de
inrichting van de wijk senioren zo veel mogelijk kan
ondersteunen en stimuleren. In het deelproject
‘GEzonde sLimme wIJKen’ – kortweg: GELIJK
– wordt onderzocht of en hoe de ruimtelijke
inrichting kan bijdragen aan het verkleinen van
sociaaleconomische
gezondheidsverschillen.
Senioren met een lage sociaaleconomische
status leven gemiddeld zes jaar korter en
hebben ongeveer negentien jaar een minder
goed ervaren gezondheid dan senioren met
een hoge sociaaleconomische status. Door
hun sociale gezondheid te bevorderen – door
sociale interactie te stimuleren – hopen wij dat
deze gezondheidsverschillen kunnen worden

Voorwoord

Voorwoord

Bevorderen sociale gezondheid
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SLIMme wijk Malvalaan

Livinglab Wooninc. & Oktober

Wonen is meer dan een huis

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Anne Grave, Sophie Peters, Peyman Najafi
Livinglab: Anja van Lier, Vivian Poulussen, Bram Daamen

Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s

Een deel van het project rapporteert over
de terugkoppeling van de deelnemers
(bewoners van de Malvalaan) die kunnen
leiden tot een beter begrip van de voorgestelde
ontwerpinterventies en bijgevolg kunnen helpen
om betere plaatsgebonden architectonische en
stedenbouwkundige ontwerprichtlijnen te geven
.

Empatisch Ontwerp
Framework

Meer informatie:

Living Lab
Sociaal Wonen

Living Lab
Sociaal Wonen

Dit deel-project heeft tot doel het proces
van slimme ‘placemaking’ te integreren met
lessen uit sociaal-ruimtelijke kenmerken van
Blauwe Zones in een omgeving op buurtniveau,
namelijk Malvalaan, in Nederland. Dit zal worden
gepresenteerd in de vorm van voorstellen
voor stedenbouwkundige en architectonische
ontwerpinterventies. Vervolgens kunnen deze
interventies worden ervaren middels een
immersieve Virtual Reality (VR) omgeving.

Partners

De vergrijzing van de bevolking in ontwikkelde
landen vraagt om slimme oplossingen om de
inclusie van senioren in de samenleving te
bevorderen. Hoe vorm te geven aan een plek
die zowel slim is als gezond ouder worden
aanmoedigt, is daarom een belangrijke vraag op
het gebied van het vormgeven van slimme en
inclusieve leefomgevingen. Slimme ‘placemaking’
biedt een scala aan mogelijkheden om waarde toe
te voegen aan openbare ruimtes op manieren die
zich kunnen vertalen in gezondheidsbevordering
in de samenleving en een leefomgeving voor
iedereen. Kijkend naar slimme ‘placemaking’, zou
men kunnen leren van de ervaring van succesvolle
praktijkvoorbeelden van bestaande gezonde
gemeenschappen. Een voorbeeld van dergelijke
gemeenschappen kunnen “blauwe zones” zijn,
die de thuisbasis zijn van ‘s werelds langstlevende
populaties.

Voorwoord

Voorwoord

Blauwe zones
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Prof. dr. ir. Masi Mohammadi
TU/e VRT 7.29
E-mail | m.mohammadi@tue.nl
Tel. | 040 247 3114
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Living Lab
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Voor meer informatie over de slimme
wijk:

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

http://www.slimmewijkwaalre.nl/

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep
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Livinglab Coehoorn
Onderzoekers: Masi Mohammadi, Ivo Maathuis, Moniek van Loon-van der Logt, Toine van Lieshout,
Bernell Herder
Livinglab: Peter Camp

Art of Connection: hoe interactieve kunst sociale
interactie bevordert
Wonen is meer dan een huis

Onderzoeksgroep

Partners
Empatisch Ontwerp
Framework
Onderzoeksthema’s
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis
Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep

Symposia & overige
activiteiten
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Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

groep is een informeel netwerk en nabijheid
van contacten cruciaal om langer zelfstandig
thuis te kunnen wonen. Een lichte vorm van
‘gemeenschap’ en sociale interactie in de buurt is
een voorwaarde voor het ontstaan van informele
netwerken. Een semi-publieke ruimte in de vorm
van een dynamische ‘fourth place’, kan deze
sociale interactie tussen buurtbewoners,
waaronder kwetsbare ouderen, stimuleren en
faciliteren. In ‘The Art of Connection’ fungeert
de buitenruimte rond CPO Cohousing, gericht
op meergeneratiewonen in de vergrijzende wijk
Coehoorn te Arnhem, als ‘living lab’. Aansluitend bij
de waarden van deze slimme, creatieve wijk, staat
de volgende onderzoeksvraag staat centraal: Op
welke manier kan een interactieve buitenruimte
bijdragen aan het bevorderen van sociale interactie

Living Lab
Wonen met Technologie

The Art of Connection betreft een onderzoek
dat zich richt zich op het ontwikkelen van een
interactieve (buiten)ruimte om de sociale
interactie tussen bewoners van de wijk Coehoorn
in Arnhem te bevorderen.
Het project is een initiatief van Cohousing
Arnhem in samenwerking met het lectoraat
Architecture in Health (AiH) van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen (HAN). Door de dubbele
vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen
groeit de groep zelfstandig wonende senioren
én de druk op de ouderenzorg in Nederland snel.
Deze groep senioren heeft, naast een grote kans
op één of meerdere chronische aandoeningen,
grotere kans op eenzaamheid en sociale isolatie.
De huidige coronapandemie vergroot deze
sociale kwetsbaarheid. Echter, juist voor deze

Living Lab
Sociaal Wonen
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Onderzoeksthema’s

https://www.cnbc.com

Empatisch Ontwerp
Framework

Living Lab
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met de semi-publieke buitenruimte (verbinding
tussen park en complex). Geïnspireerd door de
mogelijkheid om sociale en ruimtelijke kracht voor
verbinding in de wijk te vergroten door de slimme
technologie zocht Peter Camp contact met het
lectoraat Architecture in Health (AiH) van de HAN
met de vraag hoe hij binnen zijn cohousingproject
een verbindende functie zou kunnen geven aan
de buitenruimte in de omliggende wijk Coehoorn.
Coehoorn is een echte passantenwijk en ligt in
het centrum van Arnhem. Coehoorn kent onder
andere door de aanwezigheid van kunstacademie
ArtEZ en veel creatieve bedrijvigheid in de wijk
een eigentijdse stedelijk milieu van wonen,
werken en cultuur in Arnhem (bron: Gebiedsvisie
Coehoorn).

Partners

Het project van Cohousing Arnhem in het
Coehoornpark te Arnhem fungeert als ‘living
lab’: Het idee is om samen met (buurt)bewoners,
(lokale) bedrijven en andere betrokkenen kunst
en technologie te integreren in een prototypes
voor een interactieve buitenruimte in het
Coehoornpark.
CPO Cohousing is gericht op het realiseren
van een multifunctioneel woonomgeving van
duurzame, klimaatbestendige en betaalbare
appartementen in de wijk Coehoorn in Arnhem.
Het bestaat uit meergeneratiewoningen (met
privéwoningen en gemeenschappelijke, flexibele
ruimten) met ontsluitingen naar het centrale
park van Coehoorn om de buurt zoveel mogelijk
bij de woongemeenschap te betrekken en zo
gemeenschapszin en gezondheid in de buurt
te bevorderen. CPO Cohousing hoopt daarbij
een verbindende functie te kunnen vervullen

Voorwoord

Voorwoord

Cohousing Arnhem

Livinglab Coehoorn

Partners
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tussen bewoners, waaronder kwetsbare ouderen,
in de wijk Coehoorn? In co-creatie met gebruikers
en stakeholders wordt, in een iteratief proces,
een prototype van een interactieve buitenruimte
ontwikkeld. Deze wordt in een pilot geëvalueerd
met behulp van big data, gecombineerd met
observaties, interviews en expertmeetings. Door
actieve betrokkenheid van buurtbewoners en
andere (lokale) stakeholders, gedurende het hele
proces, wordt een learning community gevormd,
hetgeen de kans op een geslaagde interventie
vergroot. Het onderzoek duurt twee jaar. Het is
praktijkgericht: al onderzoekende wordt samen
met belanghebbenden gekeken naar wat voor de
buurt de beste oplossingen kunnen zijn. Het wordt
gefinancierd vanuit de regeling Extramurale Zorg
(SIA) en vanuit bijdragen (kennis/kunde of cash)
van verschillende partners. Dit zijn onder andere
Stichting Coehoorn, Artez, Windesheim, Fontys,
Rijnstate, Gemeente Arnhem, Onze Huisartsen,
Zorgsaam Wonen, Fillip Studio’s, Energy Floors, en
Team Leefomgeving Centrum. Masi Mohammadi
is vanuit het lectoraat Architecture in Health aan
de HAN projectleider.

Partners
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Wonen is meer dan een huis

Voorwoord

Voorwoord

Onderzoekers: Masi Mohammadi, Ivo Maathuis, Moniek van Loon-van der Logt, Toine van Lieshout,
Bernell Herder
Livinglab: Peter Camp

Art of Connection: hoe interactieve kunst sociale
interactie bevordert

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep
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Livinglab Jamzone
Onderzoekers: Masi Mohammadi, Coosje Hammink, Leonie van Buuren
Livinglab: Bernard Maarsing

Het meten van ruimtelijke effecten op het
gedrag van mensen met dementie
Wonen is meer dan een huis

Empatisch Ontwerp
Framework

Partners
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Het is bekend uit literatuur dat de gebouwde
omgeving invloed heeft op de mens. Architectuur
kan ons in staat stellen om activiteiten van het
dagelijks leven uit te voeren, alsook onze emoties
beïnvloeden. Echter, architectuur kan ook ons
gedrag beïnvloeden.
Mensen met dementie kunnen zich – door hun
dementie – moeilijker uiten. Al willen we wél
weten wat het effect van het ontwerp van de
omgeving op hun gedrag is, om op die manier een
goede omgeving voor hen te ontwerpen.
Het doel van het project is inzicht krijgen in
de relatie tussen het ruimtelijk ontwerp, de
activiteiten die senioren met dementie doen en
het effect daarvan op hun emoties, gaan we in
dit living lab objectieve metingen uitvoeren. In
zorginstellingen meten we de effecten met behulp
van sensoren om bewijsmateriaal te verzamelen
voor Evidence Based Design ontwerprichtlijnen.

Voorwoord

Voorwoord

Effect meten met Jamzone sensoren

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep
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Mijlpalen
Overzicht

Symposium Het Nieuwe Wonen 2017

Symposium Het Nieuwe Wonen 2018
Voorwoord

ELL community 2018

Congres Het Nieuwe Wonen 2019

Empatisch Ontwerp
Framework

(kennisdisseminatie)

Partners

Symposia & overige activiteiten

Symposium Het Nieuwe Wonen 2020

Onderzoeksthema’s

Symposium Het Nieuwe Wonen 2021

Living Lab
Sociaal Wonen
Living Lab
Wonen met Technologie
Living Lab
Wonen is meer dan
een huis
Symposia & overige
activiteiten
Onderzoeksgroep
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Dagvoorzitter:

Adrie van Duijne (Stichting KIEN)

Masi Mohammadi (hoogleraar Smart Architectural Technologies)
‘Slimme woonomgevingen voor senioren’
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Living Lab
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Zwarte Doos, TU/e

Ria Wijnen (lector Gerontologie Avans Hogeschool Breda)
‘Over ouder worden’

Living Lab
Wonen met Technologie

Locatie:

Penny Senior (adviseur bij Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)
‘Wonen voor senioren’

Living Lab
Sociaal Wonen

13-03-2017

Onderzoeksthema’s

Datum:

Keynotes:
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Empatisch Ontwerp
Framework

Partners

Partners

Voorwoord

Symposium Het Nieuwe Wonen 2017

Overig programma:

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

PDEng presentaties Leonie van Buuren, Marije Kortekaas, Joyce Fisscher
Huiskamergesprek met Paula Nelissen (RSZK), Harrie Oosterlee (Domus), André
Groot Bluemink (Jozefoord), Suzanne Udo (TU/e)

Onderzoeksgroep
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Onderzoeksgroep

Officieel tekenmoment van samenwerkingsovereenkomst
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Onderzoeksthema’s
Living Lab
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Living Lab
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Locatie:

Zwarte Doos, TU/e

Dagvoorzitter:

Rob Westerdijk (HAN)

Keynotes:

Henk Herman Nap (Vilans)
‘eHealth in langdurige zorg’

Living Lab
Wonen met Technologie

07-03-2018

Living Lab
Sociaal Wonen

Datum:

Onderzoeksthema’s

Symposium Het Nieuwe Wonen 2018

Herman Post (Alzheimer Nederland)
‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’

Living Lab
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Living Lab
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Overig programma:

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

De zeven Livinglabs van het programma ‘Empathic Living Labs’
door Masi Mohammadi
Huiskamergesprek met directieleden van de diverse aanwezige zorg- en
maatschappelijke organisaties

Onderzoeksgroep
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Dagvoorzitter:

Rob Westerdijk (HAN)
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Vertigo, TU/e

Living Lab
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Locatie:

Living Lab
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07-03-2018

“Met behulp van Lego Serious Play werd door de
leden van DEEL community een
toekomstvisie voor het woonzorglandschap uitgebeeld”
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Datum:
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ELL Community 2018
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Blauwe Zaal, TU/e

Dagvoorzitter:

Harm Edens (presentator)

prof. dr. Milan Petkovic (TU/e, Philips)
‘Artificial Intelligence and future living: a technology perspective’
Prof. dr. Joris Slaets (Leyden Academy)
‘Menselijke maat in Het Nieuwe Wonen’

Living Lab
Wonen met Technologie

Locatie:

Esther Akkermans-Dwars (Syntrus Achmea )
‘De veranderende rol in het woonzorglandschap’
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Datum:

Keynotes:
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Congres Het Nieuwe Wonen 2019
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Overig programma:
Millenial generation cares: jonge onderzoekers aan het woord

Symposia & overige
activiteiten

Symposia & overige
activiteiten

Huiskamergesprek: de Empathic Living Labs aan het woord (bestuurders DEEL)
Talkshow ‘Slimme en inclusieve wijken: dagelijkse realiteit van het nieuwe wonen’

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep

Workshoprondes Living Labs rondom ontwerpen aan een empatische omgeving
Wetenschappelijk debat: ‘De rol van opkomende technologieën in Het Nieuwe
Wonen’ (Masi Mohammadi, TUDelft en KIVI)
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Voorwoord

03-12-2020

Datum:

30-11-2021

Locatie:

Online

Locatie:

Online

Living Lab
Wonen met Technologie

Dagvoorzitter:

Frank van Attekum

Dagvoorzitter:

Frank Spuij

Living Lab
Wonen is meer dan
een huis

Programma:
Lopende Living Labs & aankondiging DEEL
- Live op locatie bij de Living Labs.

[ONLINE] MICROSOFT TEAMS

Symposia & overige
activiteiten

15.00

Pauze

15.15

Workshops

sociaal
wonen

De kracht van
collectief wonen

Wonen met dementie

Co-creatie

Co-creatie met
kwetsbare doelgroepen

MAIL NAAR INFO@DEELACADEMY.NL OM JE AAN TE MELDEN!

Onderzoeksgroep

collectief
wonen

Symposia & overige
activiteiten

Onderzoeksgroep

Interactieve sessie met DEEL-leden:
resultaten en beleving

Living Lab
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14.15

Living Lab
Wonen met Technologie

Plenaire discussie

Opening door Frank Spuij - Academiedirecteur Built Environment (HAN)

16.00
Gezellig afsluiten
Programma:
Interactieve sessie; ‘Hoe gaat het bij u in het Livinglab?’

Workshoprondes:
Workshoprondes
- Sociaal wonen, wonen met technologie en wonen is meer dan een huis

14.00
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Living Lab
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Datum:

Onderzoeksthema’s

Symposium Het Nieuwe Wonen 2021
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Partners

Partners

Voorwoord

Symposium Het Nieuwe Wonen 2020
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MSc
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B. (Bernel) Herder MSc
Onderzoeker
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M. (Marleen) van Beuzekom MSc
Onderzoeker
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ing. T. (Toine) van Lieshout
Onderzoeker
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dr. N. (Nienke) Moor
Senior onderzoeker
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dr.ir. O. (Olivia) Guerra-Santin
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Assistent professor.
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